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Capital paulista reúne 250 mil profissionais da área de saúde  
 
Um estudo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), encomendado pela 
Prefeitura de São Paulo, realizou uma ampla radiografia do setor de saúde na capital paulista, 
que emprega em torno de 250 mil profissionais. Batizado de Ciências da Vida Humana na 
Cidade de São Paulo, o levantamento identificou seis clusters de atividades ligadas à saúde: 
Arco da Paulista, Eixo Oeste, Eixo Faria Lima, Eixo Sul, Aglomerado de Santana e Aglomerado 
do Tatuapé. 
 
"Todos sabem que São Paulo é o maior e mais avançado polo de saúde do país, com ampla 
rede de hospitais e serviços médicos, mas as informações estavam dispersas. Este estudo 
servirá tanto para a definição de políticas públicas, quanto para subsidiar investimentos na 
área privada, por exemplo, o incentivo ao turismo de saúde", diz José Alexandre Sanches, 
coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de São 
Paulo, que deve colocar no ar, no início do segundo semestre, um portal na internet com os 
dados do estudo divulgado em 2010. 
 
Sonia Nahas de Carvalho, analista técnica do Seade e coordenadora do estudo, afirma que, 
apesar de a coleta ter ocorrido entre 2008 e 2009, os dados estarão atuais por vários anos. 
"Os investimentos na construção de hospitais, escolas e centros de pesquisas demandam 
muito tempo", diz. "A cidade de São Paulo tem 6% da população do país e 22% da população 
do Estado. Em contrapartida, as internações do SUS de alta complexidade em hospitais 
paulistanos representam 13% do total do país e 42% do Estado", observa. 
 
O interior do Estado também se destaca como importante polo de saúde. A região 
metropolitana de Campinas, com 2,7 milhões de habitantes, tem dois hospitais municipais, 
dois universitários, 18 privados, 6 unidades de pronto atendimento e em torno de 3 mil 
consultórios, segundo dados do Ministério da Saúde. Ribeirão Preto, com 605 mil habitantes, 
possui um dos mais importantes polos da indústria da saúde no Brasil.  

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial Hospitais, p. H5. 


