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Realizar apoio à gestão local da 

SESAU Campo Grande/MS;

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

Apoio técnico institucional na 

qualificação das equipes de 

Atenção Primária em Saúde;

Implantar Observatório da Atenção Primária

à Saúde de Campo Grande para apoiar as

Equipes de Saúde da Família junto a

territorialização das áreas cobertas;

Realizar uma pesquisa de opinião com

os trabalhadores do SUS do município

de Campo Grande.

Realizar uma pesquisa de avaliação

da atenção primária à saúde com o

instrumento do PCATool;

Implantar serviço de 

Teleinfectologia e apoio 

diagnóstico;

Apoiar ações estratégicas de

Vigilância em Saúde;
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Apoiar a estruturação da 

Residência em Medicina de 

Família e Comunidade.
2

Apoiar a estruturação da 

Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família;
3
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ Iniciativa de apoio técnico e

pedagógico da Fiocruz aos

Programas de Residência em

Medicina de Família e Comunidade

e Residência Multiprofissional em

Saúde da Família

✓ Integração entre os Programas de

Residência em Medicina de Família

e Comunidade e Residência

Multiprofissional em Saúde da

Família
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“MAIOR PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DA REGIÃO CENTRO-
OESTE CONSOLIDA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE CAMPO 

GRANDE”
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MS anuncia recursos e novo laboratório com a Fiocruz 23/07/2019

https://portal.fiocruz.br/noticia/ms-anuncia-recursos-e-novo-laboratorio-com-fiocruz

Aula Inaugural e recepção dos 
alunos  

https://portal.fiocruz.br/noticia/ms-anuncia-recursos-e-novo-laboratorio-com-fiocruz
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HISTÓRICO RMFC DE 

CAMPO GRANDE – SESAU/FIOCRUZ 2020
2016 – Aprovação do programa de residência médica com 40 vagas

2017 – primeiro processo seletivo com a entrada de 6 residentes

2018 – segundo processo seletivo com a entrada de 3 residentes

2019 – terceiro processo seletivo com a entrada de 5 residentes 

e conclusão da primeira turma, com certificação de 4 MFC

2020 – quarto processo seletivo com a entrada de 40 residentes 

e conclusão da segunda turma, com certificação de 3 MFC

02 de março de 2020 - Recepção dos alunos 

40 RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

76 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

2019 - Parceria com a FIOCRUZ, SESAU e  SES
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APS  MS ABRANGENTE
1. Estetoscópio

2. Esfigmomanômetro 

automático

3. Oto/oftalmoscópio

4. Termômetro digital

5. Balança digital 

portátil

6. Fita métrica

7. Tiras reagentes urinálise
8. Glicosímetro

9. Doppler vascular

10. Sonar Fetal

portátil

11. Peak Flow

12. Oxímetro de pulso 

digital
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ Qualificação técnica dos preceptores e processo formativo dos residentes;
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Atributos da Atenção Primária 

Atenção Primária à Saúde (APS)
Primary Health Care (PHC)

Atributos Derivados
Derivative atributes

Acesso de 1º Contato
First contact access

Longitudinalidade
Longitudinality, “on-going care”

Coordenação
Coordination

Integralidade
Comprehensiveness

Orientação Familiar
Family orientation

Orientação Comunitária
Community orientation

Competência Cultural
Cultural  competence

STARFIELD B, Primary Care: concept, evaluation and policy, Oxford University Press, New York,1992



soranz@fiocruz.br04/04/2022 12

Vinculação pessoa a pessoa:

Os profissionais tem uma lista de 

pacientes da qual são responsáveis.

Os pacientes sabem quem é a equipe 

responsável pelo seu cuidado.

People to people linking:

The professionals are responsable for a list of patients.

The patients know which team is responsible for their care.

Sistemas de saúde com bom desempenho 

têm características em comum:

Common characteristics of Health systems with good performance:

ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO
FIRST CONTACT ACCESS

CAMPOS, Carlos Eduardo Aguilera; COHN, Amélia e BRANDAO, Ana Laura. Trajetória histórica da organização sanitária da Cidade do Rio de 

Janeiro: 1916-2015. Cem anos de inovações e conquistas. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.5
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12 Dez - Casos de “SARS LIKE” pneumonia de origem 
desconhecida de Wuhan
31 Dez - China reporta o caso a OMS 
01 JAN - Mercado de Wuhan é fechado 
10 JAN - COVID-19 Isolado e sequenciado 
11 MAR - OMS declara pandemia pela COVID-19 
17 MAR - Primeiro óbito notificado no Brasil 
12 ABR - Primeiro óbito notificado em Campo Grande
A paciente de 71 anos deu entrada no sábado, dia 11 de abril, no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes, por volta de
15h36, com queixa de falta de ar e dificuldade de respirar, onde permaneceu em observação. Há 12 dias teria relatado falta de
apetite e febre. O óbito ocorreu após a internação no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS)

SARS-COV-2
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Manifestações clínicas da COVID-19

Huang et al. Lancet 2020
Zhou et al. Lancet Mar 2020

• Inespecífica e caracterizada por febre, 

tosse seca, e dispneia em cerca de 1/3 dos 

casos . Também foram observadas mialgias, 

cefaleia, dor de garganta, diarreia e vômitos. 

• Apesar da maioria dos casos serem

leves, os admitidos no hospital tinham

pneumonia com inflitrados no RX e 

opacidades em vidro fosco na TAC de 

tórax. 

• Até 1/3 dos hospitalizados

necessitaram de UTI, particularmente os

com comorbidades como diabetes e 

doenças cardiovasculares.
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CORONAVIRUS 

Dilemas  

Risco dos alunos 

X 

necessidades de profissionais

Como garantir EPI a todos 
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Vinculação pessoa a pessoa:

Os profissionais tem evitar tocar o paciente 

e manter distancia na consulta???.

Como manter o contato sem pegar ou 

transmitir a doença????

Sistemas de saúde com bom desempenho 

têm características em comum:

Common characteristics of Health systems with good performance:

QUE? ACESSO DE PRIMEIRO QUE? CONTATO
FIRST CONTACT ACCESS
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Como manter a vinculação pessoa a pessoa em tempos de coronavírus:

Diferencial para as equipes que tem um cadastro organizado.

- Organizar o contato remoto com os pacientes 

- Definir a lista de pacientes vulneráveis 

- Atenção especial a saúde mental 

TELEMEDICINA 

Sistemas de saúde com bom desempenho têm características em comum:

Common characteristics of Health systems with good performance:

QUE? ACESSO DE PRIMEIRO QUE? CONTATO
FIRST CONTACT ACCESS



Ensinando o correto 

• Não misturar pacientes COVID e não COVID

• Aumentar a vigilância dos sintomáticos respiratórios

• Fortalecer os contatos remotos com os usuários de
maior risco

• Atenção especial as questões de saúde mental e
acidentes domésticos

• Mapear os contactantes e acompanhas os casos
graves
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CAMINHOS A ESCOLHER
(PATHWAYS TO CHOOSE)
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Realizar apoio à gestão local da 

SESAU Campo Grande/MS;

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

Apoio técnico institucional na 

qualificação das equipes de 

Atenção Primária em Saúde;

Implantar Observatório da Atenção Primária

à Saúde de Campo Grande para apoiar as

Equipes de Saúde da Família junto a

territorialização das áreas cobertas;

Realizar uma pesquisa de opinião com

os trabalhadores do SUS do município

de Campo Grande.

Realizar uma pesquisa de avaliação

da atenção primária à saúde com o

instrumento do PCATool;

Implantar serviço de 

teleinfectologia e apoio 

diagnóstico;

Apoiar ações estratégicas de

Vigilância em Saúde;

1

4

6

7

8

9

5

Apoiar a estruturação da 

Residência em Medicina de 

Família e Comunidade.
2

Apoiar a estruturação da 

Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família;
3
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Polo de 
Atendimento 
ao 
Coronavírus
do Município 
de Campo 
Grande – MS
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Polo de Atendimento ao Coronavírus
do Município de Campo Grande – MS 
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Polo de Atendimento ao Coronavírus
do Município de Campo Grande – MS 
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Polo de Atendimento ao Coronavírus do Município 
de Campo Grande – MS         4.031 atendimentos 
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ Qualificação dos fluxos e processos de trabalho das unidades de saúde;
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TERRITORIALIZAÇÃO
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ Implantação do Serviço de Tele consulta e

Vigilância dos casos de COVID-19;
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QUE? ACESSO DE PRIMEIRO QUE? CONTATO
FIRST CONTACT ACCESS
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Suporte 
clinico entre 
profissionais

TELEINFECTOLOGIA

Brasil - FIOCRUZ 
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✓ Atividades focadas para a saúde do trabalhador e cuidado em saúde mental dos

profissionais de saúde em tempos de pandemia;

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS
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Coordenação do cuidado 

Os serviços de Saúde da Família coordena os demais 

níveis de atenção.

Papel de gatekeeper

Proteger de intervenções desnecessárias 

The family health services coordenate levels of attencion.

Role of gatekeeper.

To protect from unnecessary interventions.

Projeto de Telemonitoramento para 

pacientes com suspeita de infecção pelo novo 

Coronavírus (COVID-19)

Regulação e teleconsulta:

Alerta 2020 –

CORONAVIRUS 
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ PCA Tool e a Pesquisa de Opinião das Unidades de Saúde;
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Caderneta do usuário e 
carteira de serviços da APS

https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/documentos/CADERNETADOUSUARIO_WEB.pdf

https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/documentos/CARTEIRA_DE_SERVICOS.pdf

https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/documentos/CADERNETADOUSUARIO_WEB.pdf
https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/documentos/CARTEIRA_DE_SERVICOS.pdf
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Inovações da quarentena

https://campograndems.labinovaapsfiocruz.com.br/tabnet/

https://campograndems.labinovaapsfiocruz.com.br/tabnet/
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Monitoramento/lei dos cuidados inversos

Os que mais necessitam de 

cuidados em saúde são os 

menos por eles beneficiados. 

Assim, os programas de saúde 

atingem maiores coberturas nos 

grupos populacionais que deles 

menos necessitam2

1. Hart JT. The inverse care law. Lancet 1971 (Feb); 405-12.

2. Dias-da-Costa J, Victora CG, Barros FC, Halpern R, Horta BL, Manzolli P. Assistência médica materno-infantil em duas coortes de base

populacional no Sul do Brasil: tendências e diferenciais. Cad Saúde Pública 1996; 12 (S1): 59-66.
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OBRIGADO!
THANK YOU!

Daniel Soranz
Médico de família e Comunidade 

Professor;/ pesquisador DCS/ENSP

Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ

Ministério da saúde Brasil

(soranz@fiocruz.br) 

https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg

Um Rio de Saúde:

“Não se pode medir o crescimento ou o 
desenvolvimento de um país sem levar em conta o que 
realmente acontece na vida das pessoas. 
Desenvolvimento econômico precisa significar 
desenvolvimento do bem-estar social.”

Amartya Sen

mailto:soranz@fiocruz.br
https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS
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Base para os protocolos serão as medidas recomendadas 

pela OMS e  adotadas por países3

Fonte: Weforum, GovNZ, GovEsp, GovNYC, GovDE, WHO, Min.Saúde Medida branda Medida intermediária Medida severaLegenda: Aderiu à medidax Info. indisponível-
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Distanciamento social

Comunicação

Monitoramento

Distanciamento social

Higiene pessoal

Protocolo Classificação

x
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- -

Adesão ao protocolo

x x

x x

x x
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x x x x x x x x x

x x x x x x
Higiene pessoal

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

- -

x

Manter pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa

Reduzir o tempo tomado nas refeições e aumentar o espaço entre as mesas

Reduzir deslocamentos para o trabalho (home Office, horários alternativos, implementação de turno de trabalho)

Promover a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%

Enfatizar a necessidade de todos utilizarem máscaras em locais públicos

Seguir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem espirros, tosse usando o cotovelo, etc.)

Fornecer os equipamentos necessários para a proteção e circular informações de boas práticas

Avaliar continuamente o risco e considerar situações de exposição dos funcionários à possível infecção

Eliminar utensílios que facilitem a contaminação (bebedouros, copos descartáveis, etc.)

Notificar os funcionários onde acessar mais informações, caso estejam preocupados

Inspecionar funcionários e outros para identificar possíveis sintomas em todas as entradas da instalação

Monitorar sintomas dos viajantes que retornam das áreas afetadas por 14 dias e seguir os protocolos nacional do país

Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga) e planejar possível escassez de suprimentos

Rastrear deslocamento da população

Fechar negócios, exceto serviços essenciais (supermercados, farmácias, clínicas) e serviços de salvamento

Recomendação de horários específicos para abertura de indústria e comércio

Distribuir máscaras em locais públicos

Sanitização de ambientes
- - - - -

Podemos notar que os países vêm adotando as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
https://covid19.govt.nz/businesses-and-employees/physical-or-close-contact-jobs/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/10042020_buenaspracticas.aspx
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/guidance-for-congregate-settings-covid19.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/spain-has-set-out-back-to-work-guidelines-as-its-coronavirus-death-rate-slows/
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Protocolo Padrão/3

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

✓ Manter pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa
✓ Reduzir o tempo do horário das refeições nos refeitórios e aumentar o espaço entre as mesas
✓ Manter funcionários com sintomas de gripe em regime de teletrabalho

HIGIENE
PESSOAL

✓ Promover a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%
✓ Disponibilizar em maior quantidade a estações de lavagem de mãos e o álcool gel 70%
✓ Seguir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem espirros, tosse usando o cotovelo)
✓ Fornecer os equipamentos necessários para a proteção (máscaras, luvas, etc.)
✓ Implementar desinfecção e lavagem de mãos fora do ambiente, obrigatório para a entrada no estabelecimento

SANITIZAÇÃO DE
AMBIENTES

✓ Manter o ambiente ventilado
✓ Reforçar a limpeza e a desinfecção dos sanitários e limitar o número de entradas
✓ Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura pelo menos 3x ao dia
✓ Limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, teclados, maçanetas, botões, etc.)
✓ Aplicar limpeza diária dos aparelhos de ar condicionado

COMUNICAÇÃO

✓ Circular informações de boas práticas aos funcionários, clientes e demais frequentadores
✓ Esclarecer sobre as condições que levam ao afastamento da frequência presencial
✓ Esclarecer para todos os protocolos a serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, bem como o  

cronograma a ser seguido nestes casos

MONITORAMENTO

✓ Inspecionar as pessoas em circulação, para identificar possíveis sintomas (aferir a temperatura na entrada e saída)
✓ Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes próximos, sobretudo em casos de suspeita ou  

confirmação
✓ Em casos de confirmação, suspender as demais pessoas que tiveram contato com o contaminado pelo período de 14 dias e  

monitorar a saúde de cada uma das pessoas

Fonte: Folha, Pref.SP, GovSP, Beefpoint, Pref.SP, Pref.SP, JBS, Paripassu, GuiadoComércio, Abrasel e Abnee, Fiesp, OMS

Exemplos a serem discutidos com os setores

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_07_atendimento_ao_publico_09042020.pdf
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/multimidia/infograficos/3-pontos-importantes-sobre-o-combate-ao-novo-coronavirus/
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.beefpoint.com.br/coronavirus-orientacoes-para-a-industria-de-alimentos/
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_02_dvisat_motofretista_V4.pdf
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=296104
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://jbs.com.br/comunicacao/covid-19-principais-medidas-de-protecao/praticas-adicionais/
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.paripassu.com.br/blog/coronavirus-alimento/
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://drive.google.com/file/d/1sLa0E9zEVk0N-EJVPQWlXZfHX7cI9i0H/view
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/prefeitura-de-sp-recomenda-horarios-para-abertura-de-industria-e-comercio-veja-quais-sao-atingidos.shtml
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
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Atenção a possíveis surtos

É necessário testar qualquer casos sintomáticos!

• 2 tipos de testes 
- RT-PCR

- Sorologia para SARSCOV2
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

✓ Polo de Atendimento ao Coronavírus do Município de Campo Grande – MS;
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Fuente: Ministerio de Salud e IBGE, disponible en http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php

Nota: Se consideró el mes de referencia de diciembre para representar la cobertura poblacional (%) de cada año excepto 2019.

Fuente: OPS / OMS Brasil con datos de cobertura de la Estrategia Salud de la Familia del Ministerio de Salud. Organización Panamericana de la Salud. 

Relatório 30 anos de SUS, que SUS para 2030? Brasilia: OPS; 2018                                                                       (*) PMM –”Programa Mais Médicos”. 

ATRIBUTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD:

ACCESO DE PRIMER CONTACTO
PRIMARY HEALTH CARE ATRIBUTES: FIRST CONTACT ACCESS
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1998                   1999
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Cobertura das Equipes de Saúde da Família no Brasil, 1998/2016
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CAMINHOS A ESCOLHER
(PATHWAYS TO CHOOSE)
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS -
INOVAAPS

Objetivo

Apoiar o município de Campo Grande (MS) no desenvolvimento de um Distrito

de Saúde escola nas áreas de APS, vigilância e promoção da saúde, através

da articulação de saberes e conhecimentos construídos na Fiocruz e em outras

instituições de excelência, orientado esta articulação para a identificação,

análise e intervenção sobre os cenários considerados essenciais para o

desenvolvimento institucional, subsidiando o processo de tomada de decisão do

Ministério da Saúde.
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CAMINHOS A ESCOLHER
(PATHWAYS TO CHOOSE)
A importância da formação de recursos humanos para a APS

Residências 
na APS

Qualificação 
da 

assistência 
em saúde;

Longitudi-

nalidade

com os 
preceptores;

Fixação dos 
profissionais;

Incentivo 
financeiro 

para a gestão 
local;

Formatação 
de 

profissionais 
alinhados 
com os 

atributos da 
APS;
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Incentivo financeiro adicional mensal para municípios

com equipe de saúde integradas aos programas de

formação profissional no âmbito da APS (Programas

de Residência de Medicina de Família e Comunidade

e/ou Programas de Residência em Área Profissional da

Saúde, nas modalidades uni ou multiprofissional em

APS ou Saúde da Família, com as categoria de

Odontologia e Enfermagem em sua composição

Objetivos:

- Qualificação da assistência no âmbito da APS

- Aumento da capacidade de captação e fixação de

profissionais

CAMINHOS A ESCOLHER
(PATHWAYS TO CHOOSE)
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Daniel Soranz
Médico de família e Comunidade 

Professor;/ pesquisador 

Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ

Ministério da saúde Brasil

(soranz@fiocruz.br) 

https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg

Um Rio de Saúde:

OBRIGADO!
THANK YOU!

mailto:soranz@fiocruz.br
https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg
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"A Reforma Sanitária (...) é um projeto civilizatório, que, para se

organizar, precisa ter dentro dele valores que nunca devemos perder,

pois o que queremos para a Saúde, queremos para a sociedade

brasileira.”
Sergio Arouca


