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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.781 

 
Cria Comissão Especial para 
acompanhamento da execução 
de serviços públicos prestados 
pela Concessionária Estadual 
Rodosol S/A. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 
30, inciso II, 57 e 58 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 
composta por 03 (três) membros, com prazo de 
duração de 11 (onze) meses, para 
acompanhamento da execução de serviços 
públicos prestados pela Concessionária Estadual 
Rodosol S/A, bem como o cumprimento de suas 
obrigações contratuais, sobretudo no tocante à 
observância do princípio da modicidade das 
tarifas, dentre outros aplicáveis ao contrato de 
concessão. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS 
 

ATO Nº 2591 

Autoriza a formação da Frente 

Parlamentar em Defesa da 

Cadeia Produtiva da Reciclagem 

do Estado do Espírito Santo. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 02/2020 do Deputado 
Dary Pagung e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 05 de janeiro de 2020, 
resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 

Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da 

Reciclagem do Estado do Espírito Santo, 

integrada pelos deputados Dary Pagung, Dr. 

Emilio Mameri, Sergio Majeski, Theodorico 

Ferraço, Adilson Espindula, Marcos Garcia, 

Coronel Alexandre Quintino, Luciano Machado, 

Enivaldo dos Anjos, Gandini e outros que a ele, 

posteriormente, aderirem, com o objetivo de 

difundir e potencializar as ações do setor de 

Reciclagem. Realizar estudo e análise de 

concessão de incentivos fiscais para todo o setor, 

com alíquotas especiais para os produtos feitos 

com material reciclado; propor e acompanhar 

projetos e discussões de temas relacionados ao 

segmento de reciclagem e que promovam o 

desenvolvimento da atividade; campanhas de 

conscientização da população sobre a separação 

e a destinação dos resíduos sólidos; 

descentralização das indústrias da reciclagem 

para todas as microrregiões do Estado, com 

fomento oriundo da criação de uma linha de 

crédito especial para a reciclagem no Banco do 

Banestes e BANDES; fiscalização dos acordos 

setoriais, existentes de logística reversa e 

mediação entre as cadeias que ainda não 

aderiram ao processo e o poder público par o 

estabelecimento do compromisso; fechamento 

dos lixões, com apoio técnico e financeiro às 

prefeituras; instituição da coleta seletiva nos 

municípios capixabas e cursos de capacitação de 

catadores para que integrem o processo de gestão 

das cooperativas e associações de reciclagem.  
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
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Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem 
do Estado do Espírito Santo, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu 
Regimento Interno e seus programas de ação 
e estratégias de atuação, que se submeterão 
às normas legais que regem à Administração 
Pública e regimentais que disciplinam a 
atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de janeiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 2592 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA a Deputada IRINY 
LOPES, para tratamento de saúde, de 15 
(quinze) dias, a partir do dia 27/01/2020, na 
forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2593 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, BERNARDO BOURGUIGNON 
SANTORIO, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado Carlos 
Von, contida no processo nº 200201/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2594 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, WANDERSON DE OLIVEIRA 
LOPES, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Carlos Von, 
contida no processo nº 200199/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 2595 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VITOR NUNES HENRIQUES, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Carlos Von, contida no 
processo nº 200198/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2596 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SILVIA MAGNA DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2597 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EDUARDO DIAS FERREIRA, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Carlos Von, contida no 
processo nº 200200/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2598 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, EDUARDO DIAS FERREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos Von, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200200/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2599 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, SILVIA MAGNA DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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ATO Nº 2600 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VITOR NUNES HENRIQUES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos Von, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200198/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

ATO Nº 2601 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, WANDERSON DE OLIVEIRA LOPES, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos 
Von, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 200199/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

ATO Nº 2602 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, BERNARDO BOURGUIGNON 
SANTORIO, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Carlos Von, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
200201/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: DANIELY ANDRE LAPORTI 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 04.02.2020 a 03.02.2021 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de fevereiro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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2. CONTRATADO: VITOR JUNQUILHO 
FERREIRA GUEDES 

4. VIGÊNCIA: 03.02.2020 a 30.07.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 828,57 (oitocentos e 
vinte e oito reais e 
cinquenta e sete 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de fevereiro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 360 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 

 
RESOLVEM, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20955701 
Adriana 
Soares Ribeiro 

129 02 20/01/2020 21/01/2020 

20785401 

Alessandra 
Hime 
Machado 
Dantas 

129 01 22/01/2020 22/01/2020 

20147401 
Alexsander 
Virginio 
Amorim 

129 02 22/01/2020 23/01/2020 

20966801 
Alexsandro 
Matias 
Pereira 

129 01 22/01/2020 22/01/2020 

20940201 
Amanda 
Amaral de 
Lima 

129 01 21/01/2020 21/01/2020 

20838501 
Brunna Costa 
Arrivabene 

129 01 24/01/2020 24/01/2020 

20856001 
Diovana 
Barbosa 

142 05 18/11/2019 22/11/2019 

Loriato 
Hermesmeyer 

20856001 

Diovana 
Barbosa 
Loriato 
Hermesmeyer 

142 07 23/11/2019 29/11/2019 

20328301 
Edna Gloria 
Groberio 
Perim 

129 01 22/01/2020 22/01/2020 

20972501 
Eliane Lazaro 
Ribeiro 
Batista 

129 02 20/01/2020 21/01/2020 

20911402 
Emanuelle 
Ferreira 
Almenara 

129 01 20/01/2020 20/01/2020 

20917201 
Emanuelle 
Meneghelli 
Treis Lanius 

129 02 23/01/2020 24/01/2020 

20832502 
Enilda Martins 
de Araujo 

129 03 22/10/2019 24/10/2019 

20832502 
Enilda Martins 
de Araujo 

129 30 12/12/2019 10/01/2020 

20142601 
Fabiano 
Burock 
Freicho 

129 04 28/01/2020 31/01/2020 

20991601 
Illanna 
Piovaneli 
Machado 

129 01 21/01/2020 21/01/2020 

20787201 
Joao Paulo 
Vieira Teixeira 

129 01 21/01/2020 21/01/2020 

20791401 

Laryssa dos 
Santos 
Martins 
Carvalho 

129 01 24/01/2020 24/01/2020 

20990402 
Maria 
Carolina 
Bagalho Riva 

129 02 21/01/2020 22/01/2020 

20140101 
Maria do 
Carmo De 
Almeida Lima 

129 01 20/01/2020 20/01/2020 

20947701 
Mariana 
Gomes Aguiar 

129 01 21/01/2020 21/01/2020 

20395401 
Maridalva 
Souza Del 
Fiume 

129 01 24/01/2020 24/01/2020 

20883802 

Nilcelene 
Lube 
Machado 
Bocayuva 

129 02 23/01/2020 24/01/2020 

20819903 
Paulo Sergio 
Liqui 

129 02 16/01/2020 17/01/2020 

20851702 
Richardson 
Fleguer 
Borges 

129 02 22/01/2020 23/01/2020 

20851702 
Richardson 
Fleguer 
Borges 

129 01 24/01/2020 24/01/2020 

03571601 
Rita de Cassia 
Braggio 
Bodart 

129 02 23/01/2020 24/01/2020 

20765802 
Rubia dos 
Anjos Dalla 
Bernardina 

129 01 13/11/2019 13/11/2019 

20969701 
Sylvan 
Ferreira 
Junior 

129 02 21/01/2020 22/01/2020 

20997201 
Thais da Silva 
Rody 

129 02 20/01/2020 21/01/2020 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de fevereiro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 361 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares da servidora abaixo 
relacionada: 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

209625 
JOELMA 
COSTALONGA 

2019 
20/01/2020 

a 
18/02/2020 

03/02/2020 
22/04/2020 

a 
07/05/2020 

16 
(dezesseis) 

dias 
restantes 

200751 
ILSO RONCHI 
JUNIOR 

2020 
16/01/2020 

a 
14/02/2020 

03/02/2020 
18/01/2021 

a 
29/01/2021 

12 (doze) 
dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de fevereiro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 06.02.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 FÓRUM DE DEBATE 
SOBRE O PROJETO 
DE LEI 481/2019 

Vigilância armada 24h nos bancos. 

03h25 AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 
EM GUACUÍ 

Segurança pública: direitos e prioridades.  

07h00 DIA DE CAMPO NA 
TV 

Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores do Rio de janeiro a 
adotarem boas práticas agropecuárias que ajudam o meio ambiente e 
melhoram a produtividade. 

07h35 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba. 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para devolução de 
quantia paga por produto com defeitos sucessivos. As relações de consumo 
entre companhias aéreas e passageiros. E ainda: Ministros do STJ entendem 
que exposição imprópria de pessoa com deficiência fere a dignidade do ser 
humano e leva ao pagamento de indenização por danos morais. 

08h30 ORDEM DO DIA  (V) Telejornal, ao vivo, com as principais informações sobre o que vai acontecer no 
Legislativo capixaba e os fatos políticos mais importantes do Espírito Santo. 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de cultura. 

10h30 REUNIÃO ORDINÁRIA  Comissão de proteção à criança e ao adolescente. 

12h00 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso, Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor arrecado com 
multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a troca da bandeira na Praça 
dos Três Poderes em Brasília e ainda saiba qual o passo-a-passo para se tornar 
um Micro Empreendedor Individual. 

12h30 MP COM VOCÊ    O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a Promotora 
de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do 
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Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), 
órgão de assessoramento de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os 
direitos coletivos do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio 
das relações de consumo com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
dentre outros assuntos. 

13h00 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço da 
história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do livro “A 
Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região descrita na era 
colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Saiba mais sobre o novo sistema de filiação partidária. Conheça o projeto 
Eleitor do Futuro e o trabalho da Justiça Eleitoral em ano de eleições 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS O programa destaca o trabalho de Cintia Moscovich . 

15h00 TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e mestre 
em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as principais demandas 
das comissões permanentes que participa como titular: Agricultura, Justica e 
Segurança. Esta última é a principal plataforma de atuação do parlamentar que 
destacou as melhorias de efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um 
desafio constante de sua rotina na Assembleia.  

18h30 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço da 
história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do livro “A 
Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região descrita na era 
colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

19h00 AUDIÊNCIA PUBLICA 
DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA EM 
LINHARES 

Segurança pública: direito e prioridades 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS O programa destaca o trabalho de Cintia Moscovich. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba. 

22h15 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso, Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor arrecado com 
multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a troca da bandeira na Praça 
dos Três Poderes em Brasília e ainda saiba qual o passo-a-passo para se tornar 
um Micro Empreendedor Individual. 

22h45 MP COM VOCÊ O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a Promotora 
de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do 
Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), 
órgão de assessoramento de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os 
direitos coletivos do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio 
das relações de consumo com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
dentre outros assuntos. 

23h15 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço da 
história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do livro “A 
Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região descrita na era 
colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

23h45 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e mestre 
em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as principais demandas 
das comissões permanentes que participa como titular: Agricultura, Justica e 
Segurança. Esta última é a principal plataforma de atuação do parlamentar que 
destacou as melhorias de efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um 
desafio constante de sua rotina na Assembleia.  

 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, 
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Boa tarde, 
senhores e senhoras! Boa tarde a todos que nos 
assistem através da TV Assembleia, público que 
se faz presente! 
 Estamos iniciando hoje a abertura da 
segunda sessão legislativa da décima nona 
legislatura, o segundo ano da atual legislatura 
nesta Casa de Leis, desejando, então, a todos os 
servidores desta Casa e aos nossos convidados 
que tenham um ano abençoado, um ano de 
muitas realizações, com muita paz, um ano 
bastante profícuo para toda a sociedade 
capixaba, com muitas felicidades. 
 Invocando a proteção divina, declaro 
abertos os trabalhos desta Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Políticas sobre Drogas. 
 Renovo minha saudação aos convidados, 
doutora Andreia, doutor Bruno, a quem eu 
agradeço, com muita humildade, a 
disponibilidade de estarem aqui nesta data para 
que possamos debater um tema tão caro à 
sociedade capixaba.  

Eu tenho certeza de que muita gente 
está acompanhando nas redes sociais e também 
através da TV Assembleia Legislativa ao vivo. 
Então, tenho certeza de que teremos uma tarde 
de muita experiência positiva para a sociedade 
capixaba. 

Vou passar direto à fase das 
Comunicações, tendo em vista agora a 
momentânea dificuldade em relação ao 
quorum. Vamos então direto ao assunto. Vamos 
debater hoje um tema que tem se revelado 
extremamente importante no contexto social, 
principalmente envolvendo crianças e 

adolescentes não só no Espírito Santo, no Brasil, 
em razão do aumento da mortalidade, se 
tornando uma causa morte hoje já de destaque 
na estatística nacional, infelizmente, que é a 
saúde mental de crianças e adolescentes. Então 
é um tema extremamente caro a esta Casa de 
Leis. É extremamente importante que a 
sociedade capixaba tenha, efetivamente, noção 
dos riscos que isso representa para todas as 
famílias, principalmente para o público infanto-
juvenil. 

Vou falar um pouquinho sobre o tema. 
Preparamos um texto.  

Depressão é uma doença psiquiátrica 
crônica, com registro na Classificação 
Internacional de Doenças e problemas 
relacionados com a saúde, CID - 10 F33. Essa 
doença produz uma alteração do humor 
caracterizada por uma tristeza profunda, sem 
fim, associada a sentimentos de dor, amargura, 
desencanto, desesperança, baixa autoestima e 
culpa, assim como distúrbios do sono e do 
apetite.  

O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 
Confesso que quando eu li esse dado aqui, 
chamou-me muita atenção. A ansiedade, claro, 
leva à gravidade dos fatos posteriores. É o que 
diz o relatório mais recente da Organização 
Mundial de Saúde - OMS. São mais de dezoito 
milhões de brasileiros convivendo diariamente 
com a ansiedade, equivalente a 9,3% da 
população, sendo a maioria do gênero feminino. 
Então, quase dez por cento da nossa população 
sofre de distúrbio relacionado à ansiedade, o 
que é um dado extremamente preocupante. 

Metade de todas as mortes entre 
adolescentes de dez a vinte e quatro anos deve-
se a homicídio, acidentes de trânsito e suicídios, 
todas elas evitáveis.  

A depressão é uma das principais causas 
de doenças que causam incapacidade entre 
adolescentes e a terceira causa de morte dos 
adolescentes de quinze a vinte e nove anos. 
Somente do Brasil, no ano de 2016, 
aproximadamente doze mil jovens tiraram a 
própria vida. Eu vou repetir! Então, em 2016, 
praticamente doze mil jovens brasileiros 
retiraram a própria vida. O índice mundial de 
crianças na faixa etária entre seis e doze anos 
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diagnosticados com a doença passou de 4,5% 
para oito por cento na última década, o que 
representa um crescimento de 43,7%, quase 
cinquenta por cento de crescimento. 

Com o intuito de mudar essa realidade, a 
campanha Janeiro Branco, voltada para saúde 
mental, vem trabalhando a proposta: Quem 
brinca, cresce. Para os especialistas da área, 
todas as crianças devem brincar e ter seus 
momentos lúdicos respeitados. A depressão na 
infância e na adolescência envolve toda a 
sociedade. É uma preocupação particularmente 
importante para a saúde pública. Os 
desdobramentos da doença podem levar ao 
suicídio, o que impõe um grande impacto social, 
econômico e psicológico nos níveis individuais 
de família e nacional. 

 A vitimização por bullying pode ser um 
importante fator de risco de tentativa de 
suicídio entre adolescentes em todo mundo. 
Portanto, há uma necessidade urgente de 
implementar intervenções efetivas e baseadas 
em evidências para combater o bullying a fim de 
evitar suicídio, tentativa de suicídio entre 
adolescentes em todo o mundo.  

Em recente carta aberta a diretoria 
executiva da Unicef afirmou que as evidências 
mostram que os adolescentes de hoje fumam 
menos, bebem menos e se metem menos em 
problemas do que as gerações passadas. 

Não obstante os transtornos de saúde 
mental entre crianças e adolescentes que tem 
aumentado de forma constante nos últimos 
trinta anos, a depressão está entre as principais 
causas de incapacidade nos jovens. Apesar 
dessa evidência esmagadora de uma crise 
iminente e das tendências alarmantes no 
aumento das taxas de autoagressão e suicídio, a 
saúde mental e o bem-estar dos adolescentes 
têm sido frequentemente negligenciado nos 
programas globais de saúde.  

Metade dos transtornos de saúde mental 
se inicia antes dos catorze anos. Promoção da 
saúde mental apropriada à idade, prevenção e 
tratamento terapêutico, além da reabilitação, 
deveriam ser priorizados. A detecção e 
tratamento precoces são essenciais para evitar 
que episódio de sofrimento mental chegue ao 
ponto de crise e que vidas preciosas dos jovens 

sejam danificadas e perdidas. No entanto, 
com muita frequência, o que impede os 
jovens de procurar ajuda desde cedo é o 
estigma e o tabu que impedem as 
comunidades de falar abertamente sobre o 
problema de saúde mental.  

Felizmente, esse tabu está começando a 
cair, e os jovens mais uma vez estão liderando o 
caminho, fundando organizações não 
governamentais, desenvolvendo aplicativos, 
conscientizando-se e falando sobre suas 
próprias lutas com doenças mentais e seus 
esforços para resolver sua condição. 
 Ficou claro diante de tudo que foi 
exposto aqui que há ainda um tabu na 
sociedade, uma dificuldade, não só entre 
adultos, mas também entre jovens, de 
efetivamente debater esse tema. E a nossa 
proposta nesta tarde de hoje é oportunizar a 
sociedade capixaba que conheça mais sobre o 
tema e que eventualmente aquelas pessoas que 
precisam de ajuda e não sabem a quem 
procurar, recebam uma orientação no caminho, 
o que fazer e como diagnosticar. Além disso, 
pais, mães, responsáveis, avôs, avós, tias 
tenham um kit básico de urgência e emergência, 
vamos dizer assim. Um kit de detecção precoce 
para que seja facilitado o papel das famílias.  
Aquela família que eventualmente não tem uma 
orientação, não tem os indícios mínimos, que 
ela não sabe detectar e às vezes essas 
características estão presentes nos jovens, mas 
a família por uma série de razões estruturais, 
humanitárias e até mesmo históricas não têm 

condições de detectar, não têm condições de 
estender a mão, de auxiliar aqueles jovens.  

Então, o nosso papel aqui, como Poder 
Legislativo, é fomentar esse debate, trazer o 
debate à luz da sociedade capixaba e oferecer 
meios para que possamos evoluir, no sentido 
de que as famílias tenham consciência da 

importância do seu papel, mas também 
orientar, salvar vidas. Com certeza absoluta, lá 
na ponta eu tenho certeza absoluta de que 
teremos de forma muito redundante, mas de 
forma muito marcante. Se nós conseguirmos 
atingir uma família nesta tarde, nós já teremos 
cumprido o nosso papel. 
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 Renovo os agradecimentos então, 
doutora Andreia, doutor Bruno. Esta Casa de 
Leis recebe com muita satisfação os senhores 
nesta tarde. Vou já, sem mais delongas, passar a 
palavra. Não sei como vocês querem começar. 
(Pausa) Então, doutor Bruno fique à vontade. 
Tem o microfone para exposição. 
 Doutor Bruno Lima é psiquiatra com 
especialidade na infância e adolescência. 
Obrigado. 
 

 O SR. BRUNO LIMA - Olá, boa tarde! 
Primeiramente gostaria de agradecer ao 
deputado Lorenzo Pazolini e a sua equipe pelo 
convite para estar conversando com vocês sobre 
esse tema que é muito importante hoje, que é a 
depressão na infância e adolescência. 
 Eu sou médico psiquiatra, adulto e 
infantil. Trabalho no Hospital das Clínicas e lido 
diariamente com muitos jovens em sofrimento. 
Eu estou aqui para dividir com vocês como a 
gente pode ajudar essas crianças e esses 
adolescentes.  
 Quando eu começo a falar sobre 
depressão, a gente tem que derrubar alguns 
mitos, algumas falsas crenças. A depressão não 
é culpa da família, não é culpa dos amigos, não é 
culpa da escola. A depressão é uma doença 
como qualquer outro tipo de doença física, mas 
é uma doença que acomete a mente. O direito à 
morte por suicídio é exercício do livre arbítrio? 
Não. Mais de noventa e cinco por cento dos 
casos de suicídio consumados estão 
relacionados a um transtorno mental. Então, 
são mortes que podem ser prevenidas.  
 Vou vencer a depressão sozinho, não 
preciso de ninguém. Quando a gente está 
doente, geralmente a gente precisa de apoio, de 
suporte, seja do médico, do psicólogo, da 
família. Então, sozinho a gente não vai a lugar 
nenhum.  

A depressão não só acontece por 
problemas da vida. É muito importante a gente 
identificar os fatores estressores que podem 
piorar um quadro depressivo, mas a depressão 
também tem uma base genética. Ela é mais 
comum entre pessoas que entre os familiares 
também já tiveram depressão. Não é falta de 
força de vontade, nem falta de fé. Mais uma vez 
é uma doença.  

 Há muito tempo se falava que a infância 
e a adolescência era a melhor fase da vida da 
pessoa e mais recentemente cada vez mais a 
gente vê crianças, adolescentes sofrendo. Muita 
gente pensa que criança e adolescente não 
tenta suicídio. O que o deputado colocou é 
muito importante, as taxas cada vez mais são 
alarmantes. Então, é um público que precisa de 
cuidado. Quem ameaça se matar está querendo 
chamar a atenção. Isso também é mentira. A 
pessoa está em sofrimento, é um pedido de 
socorro. Essa é clássica: psiquiatra é médico de 
doido. Não, nós somos profissionais consultores 
da saúde mental. É mais uma área de cuidado 
da vida da pessoa; 
 Não é problema de criação e é muito 
importante seguir o tratamento completo. 
 A gente vai começar com dados norte-
americanos sobre a incidência, as taxas de 
depressão infanto-juvenil. Antes dos oito anos 
de idade, a depressão é relativamente rara. 
Acomete um a dois por cento das crianças. À 
medida que as crianças vão envelhecendo, vão 
entrando na puberdade, a gente tem um 
acúmulo de frequência de depressão. Cerca de 
cinco por cento em adolescentes e, quando a 
gente vai comparar menino e menina, as 
meninas sofrem de depressão quase que o 
dobro dos meninos. 
 Eu vou colocar agora dois painéis. Um 
sobre as características específicas de depressão 
em crianças e outro painel de depressão em 
adolescentes. 
 O que é específico de crianças? A 
irritabilidade, os acessos de birra, geralmente 
está associado a problemas comportamentais e 
é muito comum aquela criança desanimada, 
com dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, que 

não quer ir para a escola, que parou de 
brincar. Então é sempre bom investigar 
direitinho os sintomas no corpo, porque, às 
vezes, como a criança tem mais dificuldade de 
verbalizar seus sentimentos, muitas vezes os 
sintomas aparecem no corpo. 
 Em adolescentes são disparados a 
irritabilidade, o mau humor excessivo, a baixa 
tolerância à frustração, os ataques de raiva 
súbitos, o afeto reativo, que também 
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acontece com crianças, mas é muito comum em 
adolescentes. O que é isso?  

Um adulto gravemente deprimido pode 
ganhar na loteria e não sentir felicidade, 
continuar desanimado, triste; com criança e 
adolescente isso não acontece dessa forma. A 
criança tem os momentos de tristeza, de 
reclusão, de desânimo, mas se chega um 
amiguinho para brincar, se o pai leva a criança a 
um shopping essa criança pode ter reatividade a 
esse momento feliz e ficar bem. Então, é muito 
comum um adolescente que fica triste em casa 
e quando os amigos chamam para ir fazer 
alguma atividade, eles conseguem reagir.  

Sintomas como aumento de apetite, 
aumento de peso, excesso de sono e a 
sensibilidade muito grande à rejeição. 

Qual é a característica da depressão? Ela 
tende ser recorrente. Esse que é o problema da 
depressão. A gente tem uma taxa que quarenta 
por cento dos adolescentes que ficaram 
deprimidos, eles vão ter depressão em dois 
anos; sessenta por cento dos adolescentes que 
tiveram depressão na adolescência, eles vão ter 
depressão na fase adulta.  

E o que mais marca essa dificuldade de 
tratamento? É o tratamento incompleto, a 
quantidade de tempo, história familiar de 
depressão grave, vários episódios depressivos 
pregressos, muita desesperança e muito 
problema na família. 

Esse painel é para a gente conversar um 
pouco sobre os subtipos de depressão. Para 
mim o mais importante, que é a depressão mais 
grave, e vou me ater a ela, que é a depressão 
psicótica. O que é isso? Além dos sintomas 
clássicos de tristeza, de desânimo, falta de 
interesse, esses adolescentes ou até crianças, 
passam a escutar vozes, passam a ver imagens e 
o mais comum é que sejam vozes de comando. 
E quando a depressão está muito grave, essas 
vozes de comando podem pedir ou falar para o 
adolescente se matar. 

Eu já atendi uma paciente, uma vez, 
quando eu morava em São Paulo, lá os viadutos 
são muito altos, e não sei como ela conseguiu 
subir até o viaduto. A voz falava para ela subir 
para se jogar lá de cima e, quando ela subiu a 
mureta do viaduto, ela viu uma imagem branca 

que falou para ela não pular. E ela não pulou e 
voltou. Aí chamaram o resgate, ela foi retirada 
do viaduto... E essa é a depressão psicótica, ela 
guia o paciente, muitas vezes, para caminhos 
errados. 

Sempre me perguntam: Então, Bruno, 
qual é a causa da depressão? Por que as pessoas 
ficam deprimidas? Não existe uma causa única. 
A gente sabe que é uma mistura de fatores 
genéticos e fatores ambientais. Quando eu falo 
de fatores genéticos, são pais que tiveram 
depressão, história familiar de suicídio... E os 
fatores ambientais são relacionados à parte do 
cuidado que a criança e o adolescente tiveram 
ao longo da vida, os fatores estressantes por 
que essa criança e adolescente tiveram que 
passar... Então não existe uma causa única, a 
gente sempre tem que abrir o cuidado e abrir o 
olhar na hora de tentar entender um paciente 
deprimido. 

A gente chama de comorbidades as 
outras doenças e os outros transtornos mentais 
que podem concorrer com a depressão. O 
transtorno de ansiedade é o mais frequente: 
quem tem depressão tem vinte e oito por cento 
de chance de também ter algum transtorno de 
ansiedade. O transtorno opositor desafiador, 
muito comum também na infância e na 
adolescência, pode acometer até três por cento 
dos jovens deprimidos. Isso também acontece 
com o transtorno de conduta, o transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade e o 
transtorno por uso de substâncias. 

Esse slide é muito importante, eu acho 
que é o slide em que a gente tem que deter a 
maior parte da nossa atenção porque ele 
caracteriza o quadro clínico de depressão.  Pelo 
manual norte-americano de classificação de 
transtornos mentais, são nove os sintomas da 
depressão, e o sintoma mais comum é a tristeza, 
que pode aparecer como o choro fácil ou 
irritabilidade. O segundo sintoma está 
relacionado à perda de interesse ou à perda de 
prazer nas atividades da vida da pessoa. A 
criança ou adolescente pode, também, ter 
dificuldade de concentração e essa dificuldade 
de concentração também aparece como 
insegurança ou indecisão, dificuldade para 
tomar decisão. 
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Distúrbios do sono são muito comuns. O 
mais comum é a insônia, ou seja, a dificuldade 
para dormir, mas também pode acontecer o 
excesso de sono; distúrbios do apetite e ganho 
de peso quando o apetite fica alto; lentificação 
ou agitação do corpo e da mente; perda de 
energia ou cansaço; baixa autoestima, 
desesperança, pessimismo ou culpa excessiva. E 
o sintoma IX, que são os pensamentos de morte, 
que são os sintomas mais graves na depressão. 

Para fazer o diagnóstico de um episódio 
depressivo, a gente precisa de pelo menos cinco 
sintomas daqueles nove sintomas nos últimos 
quinze dias. A gente tem que descartar algumas 
condições no corpo, como problemas na 
tireoide, carência de vitamina D, e esse episódio 

depressivo precisa ter um impacto negativo na 
vida da criança e do adolescente, ou seja, 
dificuldade na escola, dificuldades no estágio, 
problemas familiares e risco de autoagressão, 
que é com o que a gente mais se preocupa. 

O objetivo do tratamento, claro, é fazer 
essas crianças ou adolescentes melhorarem, 
se recuperarem, retomarem o seu padrão de 
funcionamento anterior. A gente também tem 
que prevenir recaídas depressivas e reduzir o 
tempo de sofrimento com depressão desses 
indivíduos. 

Quando a gente inicia a avaliação de 
um episódio depressivo, o mais importante é 
a gente definir se ele é leve, moderado ou 
grave. Leve está relacionado à presença de 
cinco sintomas. De cinco a sete sintomas é um 
quadro moderado, e acima de sete sintomas é 
um quadro grave. Se tiver pensamento de 
morte e vontade de morrer, já pula para um 
quadro grave porque pode fazer a criança 
perder a vida. 

Falando sobre o tratamento, o 
tratamento da depressão tem duas grandes 
frentes. A primeira frente, que é muito 
importante, é o acompanhamento psicológico, 
de preferência semanal. E, além da parte da 
psicoterapia, a gente tem a medicação. A 
medicação ajuda, tá? Existe muito medo dos 
pais em medicar os filhos pequenos ou 
adolescentes, medo dessas crianças ficarem 
dependentes dos remédios, mas o que a gente 

não pode aceitar é a criança deprimida grave 
que precisa de ajuda. Quanto mais grave é a 
depressão, maior é o papel das medicações. 

A gente só tem uma diferença que, para 
criança e adolescente, a gente precisa de tratar 
mais a recuperação no neurotransmissor 
chamado serotonina. Então são os 
antidepressivos inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina que são os mais 
utilizados na depressão infantil e na depressão 
juvenil. A gente tem dois antidepressivos 
aprovados pelo FDA. A gente tem a fluoxetina 
para uso a partir dos 8 anos de idade e o 
escitalopram, a partir dos 12 anos de idade. 
Esses antidepressivos que trabalham a 
serotonina são os mais seguros e são os mais 
eficazes nas crianças e nos adolescentes. Em 
média, a gente sabe que, para uma criança 
abaixo dos 12 anos, a gente vai precisar de uns 
vinte miligramas de fluoxetina, e para um 
adolescente, em média, quarenta miligramas. E 
se não tiver melhora com a fluoxetina, que é o 
mais estudado, a gente pode usar o 
escitalopram ou até a sertralina.  

Essa última fase é muito importante. Por 
quê? Depois que a criança ou que o adolescente 
melhora no tratamento da depressão, isso pode 
acontecer em um mês, aí a gente tem que 
conversar com a família da importância de 
completar o tratamento por pelo menos doze 
meses. Esse tratamento com os antidepressivos 
por doze meses é o que vai prevenir as recaídas 
futuras de depressão. Isso é muito importante.  

Tem que falar também, a gente fala de 
medicação, as medicações podem trazer efeitos 
colaterais. Os principais efeitos colaterais estão 
relacionados à parte gastrintestinal como 
náusea vômito, diarreia, dor de barriga, mas que 
são passageiros, geralmente melhoram com dez 
a quinze dias, mas podem ocorrer problemas 
sexuais, com diminuição de libido, ganho de 
peso, insônia, desinibição, agitação, dor de 
cabeça. Mas, geralmente, esses efeitos 
colaterais a gente consegue manejar bem.  

Outros tratamentos. Como eu estava 
falando, a psicoterapia é fundamental, a 
modalidade mais estudada para depressão 
infanto-juvenil é psicoterapia cognitiva 
comportamental. E a atividade física a gente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003200340032003A00540052004100



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020 

sabe que tem papel crucial, tanto durante o 
tratamento quanto depois do tratamento. 
Quando a pessoa para de tomar o 
antidepressivo, a atividade física e a 
psicoterapia podem ajudar a manter essa 
pessoa bem. Então é muito importante fazer 
atividade física diária. 

Se a criança está com um plano suicida e 
ninguém consegue convencê-la do contrário - 
ou adolescente -, isso é uma indicação de 
internação, porque ela pode morrer com a 
tentativa de suicídio. A internação pode ser feita 
em casa, quando a família concorda, e quando 
não há como proteger bem essa criança, a gente 
faz a internação em clínica psiquiátrica.  

Vou passar rápido essa parte, só que é 
mais importante a gente saber que depressão 
grave a gente tem que começar com um 
antidepressivo e psicoterapia. Se for uma 
depressão psicótica, que geralmente é grave, 
além do antidepressivo e da psicoterapia, vai 
precisar de um antipsicótico de segunda 
geração para estar manejando o caso. 

Falando um pouco de comportamento 
suicida, a gente sabe que as meninas pensam 
mais em morte do que os meninos, mas os 
meninos fazem suicídio consumado com mais 
frequência do que as meninas. Geralmente o 
sexo masculino é mais impulsivo e as tentativas 
são mais graves. A gente tem cem tentativas de 
suicídio para cada um suicídio completo. 
Sessenta por cento dos jovens deprimidos vão 
pensar em morrer, mas apenas trinta por cento 
deles vão ter uma tentativa de suicídio. E como 
foi bem colocado, o suicídio é a terceira causa 
de morte entre adolescentes de quinze a 
dezenove anos, no Brasil. Nos Estados Unidos, é 
a segunda causa de morte.  

Existem alguns fatores de risco, quando a 
gente analisa a depressão em adolescente. 
Então quais são os adolescentes que têm mais 
risco de cometer suicídio? Meninos, 
adolescentes mais velhos, orientação não 
heterossexual, algum diagnóstico psiquiátrico, 
alta recente de uma clínica psiquiátrica, 
tentativa pregressa de suicídio, abuso sexual na 
infância e adolescência, insônia grave - quem 
não dorme bem dificilmente melhora da 
depressão -, problemas escolares como bullying 

ou dificuldade de aprendizado, acesso a meios 
legais de suicídio, falta de suporte social e 
suicídio por contágio. O que é isso? Está muito 
relacionado a redes sociais. Vou dar um 
exemplo. Há alguns anos, uma cantora 
japonesa, jovem, ela se suicidou pulando de um 
prédio alto, lá no Japão. Na sequência, no mês 
seguinte, vários fãs e vários adolescentes que 
estavam doentes, deprimidos, também 
morreram por suicídio, por precipitação, que é o 
pulo de local alto. Então, esse contágio, também 
chamado de efeito Werther, a gente tem que 
tomar muito cuidado como noticiar e falar de 
suicídio nas redes sociais. O ideal é que algum 
profissional possa ajudar a estar levando isso à 
mídia. 

Intoxicação, álcool e outras substâncias 
aumentam a taxa de suicídio, e impulsividade e 
agitação. 

Essa pergunta, quando a gente começa a 
avaliar um paciente - criança ou adolescente - 
que está muito deprimido, eu sempre faço essa 
pergunta: Você acha que vale a pena viver? O 
que é a vida para você? Como é que você pensa 
sua vida daqui para frente? Então, se a criança 
ou o adolescente tiver muita desesperança, 
ideias de se matar em pouco tempo, nunca 
duvide de alguém que fala que vai se matar. E se 
houver um plano, ou seja, algo concreto: Vou 
pular do prédio; vou me jogar na frente do 
carro; vou tomar veneno; vou me enforcar, essa 
criança ou adolescente é uma emergência 
médica, precisa ser levado a um pronto-socorro 
o mais rápido possível. Principalmente se ela 
escreveu algo sobre morte. 

Exposição a mais risco; imprudência; 
adolescentes intoxicados por álcool ou outras 
substâncias cometem mais suicídio. E o que a 
gente vai fazer? Uma pessoa começou a falar 
em morte, não vê outro jeito para a vida. A 
gente tem que estimular que ela conte isso a um 
profissional de saúde. Eu sempre falo que 
pensar em morrer é um sintoma grave como 
qualquer ouro sintoma. Por exemplo: se meu 
pai ou meu avô começa a falar que está com dor 
no peito, vou levá-lo diretamente ao pronto-
socorro, porque ele pode estar enfartando. Se 
uma criança fala e sente que ela quer morrer, é 
a mesma coisa, o mesmo raciocino, é um 
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sintoma grave, essa criança precisar ser levada 
ao pronto-socorro para um cuidado adequado. 

Já falei que mais de noventa e cinco por 
cento dos suicídios têm causa psiquiátrica. E a 
gente tem que desenvolver junto com o 
adolescente um plano para conter o impulso de 
morte. Ou seja, assim que vier a vontade muito 
forte de se matar, contar para alguém, fazer um 
código na família: Ó, eu não tô bem; levar a um 
psicólogo; levar a um médico psiquiatra. Mas 
avaliar um paciente em risco de suicídio é 
sempre um desafio. Não é fácil! 

Realmente, o suicídio, hoje, em criança e 
adolescente, houve um aumento muito grande 
no Brasil Então, políticas de saúde mental, 
políticas públicas de saúde mental voltadas para 
essa população são muito importantes. Então, 
todos nós aqui, hoje, reunidos para falar sobre 
isso é um passo muito importante no cuidado 
da saúde mental aqui no estado. 

Só para fechar, o último slide é sobre 
medicação. Carbonato de lítio é uma medicação 
que reduz em até seis vezes o risco de morte em 
pessoas deprimidas. Então, a gente sempre tem 
sempre que ter a mente muito aberta, quando o 
psiquiatra propõe algum tipo de tratamento 
medicamentoso, porque o mais importante é a 
criança ou o adolescente não morrer. Isso é o 
crucial: não morrer, se recuperar, voltar para a 
sociedade e voltar a funcionar bem. 

Agradeço a atenção de vocês, fico à 
disposição para conversar sobre esse tema. Eu 
realmente gosto muito de falar sobre 
depressão, de aprender sobre depressão. Eu 
espero que esse projeto aqui, hoje, cresça cada 
vez mais, que a gente possa ajudar cada vez 
mais as crianças e os adolescentes deprimidos. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço 
ao doutor Bruno Lima a brilhante exposição, 
profícua, objetiva, que realmente demonstrou 
aqui.  

Eu anotei alguns pontos, mas, após a 
fala, a exposição da doutora Andreia, a gente 
volta, até para poder instruir melhor quem está 
nos assistindo e quem nos acompanha.  

Doutora Andreia, boa tarde! Fique à 
vontade. Obrigado pela presença. 

A SR.ª ANDREIA FRIQUES - Boa tarde a 
todos! É um prazer estar aqui. É uma honra na 
verdade. É um tema que acho que não nos 
alegra falar, mas que precisa ser falado. 

Quando eu fui convidada, eu quero 
agradecer ao deputado Lorenzo o convite. Que 
honra estar aqui. Acho que este é o nosso papel 
como cidadão. Eu venho como cidadã. Nem 
venho como doutora em Ciências Fisiológicas ou 
nutricionista maternoinfantil. É claro que a 
minha fala vai passar por isso, porque é a minha 
experiência de vida, mas venho como Andreia, 
cidadã, que se preocupa com as crianças, que 
tem filhos e que se preocupa com essa geração. 

 Eu fiquei muito feliz com as palavras do 
doutor Bruno. Foi tão esclarecedor para nós e 
acho que esta explanação que eu coloquei aqui 
complementa com outra visão. E aí eu queria 
falar sobre isto: Depressão infantil, onde 
estamos errando? 

No início, eu pensei em não colocar onde 
a gente estava errando. Eu falei assim: parece 
que a gente está assumindo uma culpa. Será 
que não seria melhor: o que a gente pode fazer 
para prevenir? Mas, ao final da aula, a gente vai 
entender da aula ou da minha fala, que seja, a 
gente vai entender que, de fato, nós estamos 
errando e eu acho que a gente precisa 
reconhecer isso. Talvez o início seja esse 
reconhecimento. Então, a gente vai começar 
falando. Muito rapidamente eu quero falar para 
você sobre os primeiros mil dias de vida, a 
importância desse período sobre a saúde para o 
resto da vida, inclusive a saúde das próximas 
gerações, onde nós estamos errando e o que a 
gente pode fazer.   

Bom. E aí eu quero colocar para vocês 
que, há muito tempo, surgiu uma teoria 
chamada Teoria de Barker, de um estudioso, um 
cientista que alega que todas essas doenças 
crônicas não transmissíveis têm origem no 
período intrauterino. Então, ele diz que 
agressões no período intrauterino vão cursar 
com doenças crônicas não transmissíveis e a 
depressão é classificada como uma dessas 
doenças. E aí muito se fala sobre Barker até 
hoje. Ele estuda sobre mecanismos 
epigenéticos. Doutor Bruno falou muito bem. A 
gente tem o componente genético, mas o que a 
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fisiologia e todos os estudos hoje têm mostrado 
é que nós também temos mecanismos 
epigenéticos. Eu vou mostrar isso a vocês.  

E aí em 2008, Lancet, que é a maior 
revista científica do mundo, fez uma série sobre 
os primeiros mil dias de vida, da fecundação até 
essa criança completar dois anos. E foi uma 
série inteira, uma revista inteira de maior 
impacto no mundo, mostrando que tudo que 
acontece do ponto de vista da saúde dessa 
criança que está sendo formada nesses mil dias - 
da fecundação até ela completar dois anos - vai 
ter um impacto direto sobre a saúde dela. 

Hoje a gente fala em mil e cem dias, 
contando, pelo menos, noventa, cem dias, para 
o preparo para engravidar. A gente vai falar um 
pouquinho sobre isso. E aí a gente vê por que 
esses mil e cem dias são tão importantes. 
Primeiro porque, nesse período, a gente tem a 
maior necessidade de nutrientes. Se a gente 
pensar que uma criança está em formação, é 
uma célula que fecundou. A gente tem uma 
única célula e, de repente, ele vai nascer com 
três quilos e, com dois anos, ele vai ter o 
cérebro quase do tamanho da idade adulta, a 
gente tem que entender que esse impacto é 
muito grande. E não só por isso. A gente sabe 
que hoje nós temos a ciência muito forte já, 
evidências muito fortes sobre isto: de que nós 
carregamos, em nosso corpo, trilhões de micro-
organismos. Então, a gente chamava 
antigamente de flora intestinal, para vocês 
entenderem. Hoje a gente chama de 
microbioma. A gente tem dez vezes mais micro-
organismos no nosso corpo do que células 
humanas e o que a gente sabe - a ciência já 
comprovou - é que eles têm o próprio DNA e 
muitas doenças hoje, inclusive algumas doenças 
psiquiátricas, têm sido relacionadas à alteração 
desse microbioma, como ele foi formado.  

Inclusive, eu estive num congresso 
levando o trabalho da Ufes em 2014, um 
congresso em Boston, onde a gente viu já alguns 
trabalhos mostrando crianças, porque, nos 
Estados Unidos, o autismo, por exemplo, hoje é 
um para cinquenta e sete. Nasce uma, dentre 
cinquenta e sete crianças, nos Estados Unidos, 
que é autista. E isso cria um alarde muito grande 
e as pesquisas todos investindo nisso. E naquela 

época, em 2014, eu já vi trabalhos científicos 
com revistas sérias mostrando que, ao analisar o 
microbioma no nascimento, é possível você já 
determinar, por exemplo, se essa criança seria 
autista ou não. Então, a ciência tem evoluído em 
relação a isso.  

Tem outros fatores que estão envolvidos 
aos mil dias, mas a gente vai passar e vai se 
atentar a alguns fatos muito importantes sobre 
esses mil dias. Primeiro que, com quatro 
semanas de gestação, na quarta semana, ou 
seja, o casal nem sabe que está grávida; muitas 
vezes, a mulher não sabe que está grávida, mas 
esse cérebro começa a se formar. E aí eu 
costumo dizer nas minhas palestras, nos 
congressos, que, às vezes, o casal não tem a 
responsabilidade de se preparar para engravidar 
ou o jovem vai a uma festa, tem relação sexual, 
surge uma criança e eles continuam vivendo a 
vida a doidado, me desculpe a expressão, sem 
saber que esse cérebro já começou a se formar.  

Nós estamos falando de uma doença que 
atinge, acomete o cérebro, os 
neurotransmissores. Nós temos que entender 
que eu não posso ter um bebê sendo formado, 
um cérebro sendo formado e eu vivendo 
irresponsavelmente como muitos na sociedade 
hoje tem vivido. Então acho que isso é muito 
importante a gente destacar. 
 Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu 
não vou gastar muito tempo nisso, mas só para 
mostrar para vocês, essa linha vermelha, acho 
que todo mundo consegue ver, mostra os mil 
dias, o desenvolvimento cerebral em mil dias. 
Nunca mais em toda a história do ser humano 
ele vai ter um potencial de desenvolvimento do 
cérebro tão grande, nem do ponto de vista de 
sinapses, de inter-relações, de conexões. O que 
acontece no cérebro do indivíduo em mil dias 
nunca mais vai se repetir. Então é um período 
ouro do desenvolvimento humano. Aqui a gente 
tem uma série de hormônios, estruturas que 
vão se encaixando e uma criança de dois, quatro 
anos ela tem praticamente já toda a formação 
cerebral da idade adulta, então nós temos que 
investir nessa época, nessa fase. 
 Aqui é para mostrar para vocês o 
seguinte: começa o crescimento cerebral, a 
gente vê essa criança em dois anos. Então a 
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gente tem, em rosa, o pico do crescimento 
cerebral até os dois anos. E essa frase de um 
artigo, inclusive um artigo brasileiro, me chama 
muito a atenção que as sinapses, que são essas 
conexões que vão acontecer entre as células 
cerebrais, têm um desenvolvimento rápido nos 
primeiros anos de vida e formam a base do 
funcionamento cognitivo e emocional para o 
resto da vida. Isso em mil dias. As sinapses 
fazem uma conexão nesses mil dias, que vão 
fazer a base do funcionamento desse cérebro 
para o resto da vida. E aí eu pergunto: O que 
nós estamos fazendo com esses bebês, com 
essas crianças? Quem está cuidando dessas 
crianças? 
 Aqui é só para vocês entenderem muito 
rapidamente o que é epigenética. A gente já vai 
seguir, mas eu quero mostrar para vocês. A 
gente tem o DNA, a gente tem o cromossomo. A 
genética que eu herdei do meu pai, da minha 
mãe, é a que vai resultar na minha genética. 
Mas o que a ciência já mostrou é que o estilo de 
vida e o ambiente fazem com que radicais se 
acoplem no nosso DNA e altere a forma como 
ele vai se expressar. Então aquela história de 
que meu pai foi doente disso, a minha mãe, eu 
vou ser ou não vou ser, depende mais hoje do 
ambiente. Então, o que a gente tem visto hoje 
no consultório? Crianças pequenas 
desenvolvendo doenças que deveriam 
desenvolver, talvez, com setenta, oitenta anos. 
Ela tem o potencial genético, mas o estilo de 
vida do pai, da mãe e, dela própria, fizeram com 
que essa doença aparecesse, surgisse ou fosse 
mais grave. Então, isso é o que a gente chama 
de epigenética. Claro que de uma forma muito 
simples. 
 Só para mostrar, a gente sempre tem 
aquela coisa de colocar culpa na mãe, mas o pai 
tem uma responsabilidade muito grande. Então 
se vai fecundar, o espermatozoide, o DNA desse 
homem já está alterado pelo estilo de vida dele, 
então se ele foi fumante, se ele foi sedentário, 
se ele se alimentou mal, se ele teve depressão, 
tudo o que aconteceu na vida dele, já vai como 
uma carga genética para o momento da 
fecundação.  

Aí a gente vai ver no corpo feminino a 
mesma coisa. O que a gente vê aqui? Fertilizou. 

Esse embrião ele é resultado, ele vai se tornar 
um embrião, então nesse primeiro momento da 
fertilização, esse gameta masculino, esse 
espermatozoide traz a carga paterna e o corpo 
da mulher vai fazer essa recepção. Essa 
receptividade vai depender do estado 
nutricional materno. 

 Então, o que a ciência mostra aqui, isso 
é um artigo da Science, de 2014, uma das 
maiores revistas científicas do mundo, também, 
mostrando que, quando existe um desiquilíbrio 
nutricional ou quando esse homem traz uma 
carga genética alterada, essa criança, que vai se 
desenvolver, ela vai ter que se adaptar, porque 
esse ambiente é um ambiente hostil para ela. 
Quando o ambiente é hostil ela tem que se 
adaptar por mecanismos epigenéticos, que eu 
falei antes. E essa adaptação necessária, porque 
está faltando nutrientes ou porque tem excesso 
daquilo que é químico, daquilo que faz mal, faz 
com que ela seja um ser adaptado e esse ser 
adaptado tem muito mais riscos de doenças 
crônicas não transmissíveis, desde a obesidade, 
de origem da síndrome metabólica, diabetes e 
também transtornos psiquiátricos. Isto que a 
ciência tem mostrado para a gente.  

Aí nesse slide, esta é uma frase que tem 
na Science. Eu gosto muito de trazer sempre, 
porque ela é muito impactante. Ela fala que 
aquele ambiente, daquela primeira célula que 
se formou, ela é um microcosmo que reflete o 
mundo exterior. E ela fala de questões 
emocionais também, ela fala de álcool, fala de 
uma série de coisas. 

Estou tentando fazer esse gancho para 
vocês entenderem do que a gente pensa de 
prevenção, porque é necessário. A gente fala na 
medicação, a gente sabe da patologia, a gente 
precisa do médico, mas se a gente continuar 
tendo filhos irresponsavelmente, talvez nós 
vamos produzir no futuro muito mais crianças 
depressivas, muito mais crianças obesas. E a 
gente sabe 
o quanto as crianças obesas também se tornam 
depressivas, porque o sofrimento delas na 
escola é enorme.  
 A gente tem estudado muito sobre a 
obesidade infantil e a gente sabe que a 
obesidade por origem epigenética, que é essa 
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que eu falei para vocês... Ou seja, se essa 
mulher, por exemplo, é fumante e tem carência 
de nutrientes para esse bebê, para esse feto, ele 
tem que se adaptar. Ele passa a ser o quê? Um 
poupador, porque chega pouco nutriente, 
porque minha mãe é fumante ou porque ela se 
alimenta mal. Então, eu tenho que poupar e, aí, 
quando eu saio da barriga da minha mãe, que 
eu recebo a mesma caloria que outra criança 
recebe, eu me torno superobeso, com 
resistência à insulina e é o tipo mais grave de 
obesidade infantil que a gente tem hoje. Sem 
dúvidas, é uma grande tragédia dessa geração e 
custa muito com a obesidade, com as 
estatísticas que a gente tem, alarmantes. Não é 
só a obesidade que fala sobre isso, mas a 
obesidade também tem relação com isso. 

Isso aqui é um novo artigo, aliás, nem 
tão novo assim. É um artigo de 2014. Prestem 
atenção só na imagem. O que esse artigo 
resumidamente fala? Que, quando eu tenho 
uma gestante que se alimenta mal e aqui com 
uma dieta à base de junk food, aquelas gorduras 
trans, sanduíches, muito diferentes do que a 
nossa população come, né, Lorenzo? Bem 
diferente, deputado, do que a maioria da 
população hoje come. Então, quando essa 
mulher está gestante e ela come isso... Olha 
aqui a depressão de doenças psiquiátricas na 
infância e na adolescência. Alimentação da 
mulher na gestação. Para expandir um pouco o 
nosso olhar.  

É claro que a gente está preocupada com 
o bullying, é claro que a gente está preocupada 
com uma série de coisas, mas, se ela come lixo 
na gestação, ela já tem o potencial, dentro do 
útero, para inflamar essa criança.  

E por que acontece isso de uma forma 
muito simplista? A gente tem alterações na 
placenta. Essa gordura circulante, vamos 
chamar de agressores, que vem através da 
dieta, inflamam a placenta ou, então, eles 
produzem algo químico que se acopla ao DNA, 
altera a questão da epigenética ou age 
diretamente, inflamando o cérebro, que a gente 
fala da Micróglias, que são as células imunes do 
cérebro. A dieta materna na gestação ou no 
aleitamento materno produzindo ansiedade, 
depressão e várias doenças psiquiátricas. Então, 

a gente tem que observar sobre isso também, 
colocar o nosso olhar nisso também.  

Bom, a gente está vivendo um período 
de transição ambiental. A gente viveu um 
período de transição ambiental, e eu vim fazer 
um papel um pouco talvez de advogado do 
diabo, né? Tentar trazer coisa que, às vezes, a 
gente pensa que não tem nada a ver com o 
assunto para ver se a gente não entende isso. A 
gente tem hoje a era dos plásticos. Desde a 
década de 60 para cá. No meu livro mais 
recente, eu falo sobre epidemia do plástico e o 
quanto isso está impactando a saúde dessa e 
das próximas gerações.  

Eu acho que é uma questão que a gente 
tem, inclusive, que repensar e, de repente, em 
outro momento, conversar especificamente 
sobre isso, porque nós estamos destruindo o 
planeta, e o planeta já devolveu isso para nós 
em forma de doença. Resumidamente, é isso 
que está acontecendo.  

O que a gente tem no plástico: o meu 
objeto de estudo, no doutorado, na Ufes, foi o 
Bisfenol A, um disruptor endócrino que está em 
muitos tipos de plástico. Mas a gente tem 
muitos outros.  

Mas o que isso tem a ver com 
depressão? Tem muito a ver, porque tem vários 
artigos que mostram que, como eles agem 
como hormônio no corpo da criança, 
especialmente se isso é nos mil dias - para todos 
nós isso faz mal, mas, nos mil dias, o impacto é 
muito maior, como tudo, a gente já falou no 
início - quando eu acumulo esses disruptores 
endócrinos, eu predisponho a uma série de 
doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas 
também distúrbios psiquiátricos. No livro, eu 
falo bastante sobre isso.  

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Eu vou resumir esse slide. Eu não sei se 

eu tenho muito tempo, se eu posso falar à 
vontade. Vocês vão me dando um sinalzinho, 
porque eu me empolgo no assunto.  

Eu acho que a gente tem que ter o olhar 
da prevenção mesmo. A gente tem que discutir 
isso. Onde nós estamos errando? Nós estamos 
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errando! É fato! O doutor Bruno falou aqui 
brilhantemente. Quantas crianças estão se 
matando? Um adolescente pensar em tirar a 
vida? O adolescente é aquele que é rebelde, 
aquele que quer viver. Não é isso, doutor 
Bruno? A gente quer ver brilho nos olhos dessas 
crianças, porque as nossas crianças estão 
doentes dentro das nossas casas a ponto de a 
gente não enxergar o que está acontecendo. Só 
que a gente tem que fazer um link com o que 
aconteceu no mundo.  

O mundo mudou. A nossa avó não 
cozinhava como a gente cozinha. A nossa avó 
não abria canudinho o tempo inteiro e nem 
usava plástico o tempo todo. Ela cozinhava de 
verdade. Hoje as famílias não cozinham mais. Eu 
tenho pacientes no consultório que as crianças 
não têm fogão em casa. Isso é triste, é chocante, 
porque cozinhar não é só ingerir a comida, não é 
só ir lá e abrir um empacotado. Isso não é 
nutrição. É um elo. É a família que não se senta 
mais à mesa. Essa é a realidade.  

A gente vai ver isso nesse slide. A gente 
entra com os aditivos, com os transgênicos, com 
os alimentos transgênicos, hoje altamente 
questionáveis. Quando eu tenho uma produção 
de transgênicos, eu tenho que usar o glifosato. 
Na maioria dos países desenvolvidos, utiliza-se 
em grande escala o glifosato, que é um 
pesticida, que é um dos mais importantes 
disruptores endócrinos. A gente tem aí várias 
questões já relacionadas a isso. A 
supervalorização da estética. Por que as nossas 
meninas estão sofridas com o corpo? Porque 
quando a gente olha no Instagram a gente só vê 
todo mundo perfeito. Eu, que vou fazer 
quarenta anos, sei que tem um filtro ali, mas a 
minha filha de dez, doze, não sabe que tem um 
filtro. 

Acho que ano passado, - me corrijam se 
eu estiver errada, eu não entendo tanto de leis; 
a gente tem que entender, na verdade -, mas 
parece que na Europa, o ano passado, se não 
me engano, foi no ano passado mesmo, foi 
estipulada uma lei que qualquer revista que 
utilize photoshop ou mesmo outdoor em que 
tenha sido utilizado photoshop, tem que vir 
escrito embaixo: as imagens foram manipuladas 
por photoshop. Porque uma adolescente que vê 

aquela menina perfeita, e ela não é perfeita 
porque ela não tem o photoshop, ela fica 
arrasada. E, dependendo de como é a família 
dela em casa, ela não vai se curar disso. Então, a 
gente tem que começar a pensar nisso. E essa 
supervalorização da estética, muitas vezes, está 
nos pais, principalmente na mãe. A mãe tem 
que se atentar para isso. É aquela mãe que está 
o tempo todo na frente do espelho, se achando 
linda e maravilhosa, e a filha do lado, 
observando; aquela mãe, que está ela mesma 
ou o pai chamando a filha de gorda. Quantas 
vezes eu recebo isso no consultório? Então, a 
gente tem que tomar muito cuidado, porque as 
nossas palavras têm poder. Nós podemos ser 
canal de bênção ou de maldição na vida dos 
nossos filhos. 

Famílias disfuncionais não preciso nem 
falar, pais ausentes, supervalorização do digital, 
falta do olho no olho. Eu tenho casais no 
consultório e outro dia eu falei com uma família: 
olha, eu estou com dificuldade de entender qual 
a relação de vocês aqui. A mãe não conseguia 
prestar atenção na consulta por causa do 
celular. Então, nós temos que entender o que tá 
acontecendo em um contexto global desse 
mundo que teve uma transição ambiental. O 
plástico veio da década de sessenta para cá.  

Então, hoje, todo mundo abre um 
empacotado e acha que fez comida. Mas não 
era assim que as nossas avós cozinhavam. Eu 
falei para vocês de epigenética justamente para 
questionar: será que o nosso DNA, que foi 
trabalhado de uma forma milenar em trinta, 
quarenta, cinquenta anos, conseguiu se adaptar 
ao estilo de vida que a gente tem hoje? Ainda 
pensando na poluição, nas ondas 
eletromagnéticas, em tudo que a gente tem 
feito de agressão para o nosso corpo? Será? 

E a atenção terceirizada às telas. Eu 
costumo falar que a gente tem artigos que 
mostram que o bebê que é estimulado pela 
mãe, ele tem um desenvolvimento neurológico, 
um QI completamente diferente daquele que é 
estimulado pela tela. Qual é o maior acesso que 
a gente tem? Se eu tiver enganada peço 
desculpa, mas, até onde eu sei, o maior acesso 
que a gente tem no YouTube, no mundo, é 
Galinha Pintadinha. Há algum problema nisso? 
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Não! Eu sou mãe, não há nenhum problema 
nisso. O problema é que quem está fazendo 
estímulo cerebral nos bebês, hoje, é a tela, 
enquanto ela tinha que estar brincando com a 
mãe de esconde-esconde e apareceu a mamãe. 
E o que a gente está fazendo com essas 
crianças? E qual o resultado disso? O que a 
gente tem no nosso consultório? Pode passar, 
por favor. 

Diabetes gestacional, infertilidade, uma 
série de doenças, autismo e, dentre elas, a 
depressão. O resultado, e não acho que é culpa 
única, endosso tudo que o doutor Bruno falou 
tão bem, aqui, acho que é uma série de fatores, 
mas que esses fatores precisam ser enxergados. 
Nós não podemos mais só apagar esse incêndio, 
nós temos que entender que tudo que eu 
coloquei no slide anterior, falando de transição 
ambiental, resulta em tudo que eu tenho aqui, 
inclusive puberdade precoce, déficit de 
crescimento, depressão e uma série de outras 
patologias. 

E aí, eu trouxe para vocês dois exemplos, 
acho que eu tenho tempo ainda, eu vou falar 
esses dois exemplos de dois pacientes reais 
meus. Esse é um menino de doze anos. A 
primeira vez que ele foi à consulta ele tinha 
doze anos. Ele tinha perdido o irmão por morte 
súbita, no berço, o que já é um trauma muito 
grande para qualquer família. Viciado em 
internet. Ele teve a fala da mãe nessa primeira 
consulta, dois surtos alucinógenos, porque ele 
ficou quarenta e oito horas dentro de casa, na 
tela, sem se alimentar, sem tomar banho. E eu 
perguntei a essa mãe: quem estava nessa casa, 
que não viu essa criança? Ele foi internado, 
segundo a mãe, ele teve um surto alucinógeno e 
foi internado por duas vezes pelo excesso de 
tela. Foi a fala da própria mãe. Muita dificuldade 
na escola, sedentário. A família, o casamento 
conturbado, os pais trabalham muito. Ele veio 
para mim com a queixa da obesidade, para 
acompanhar essa questão, com várias 
alterações laboratoriais, inclusive. Depois ele 
voltou com quatorze anos; não voltou mais em 
nenhuma consulta e aí com 14 anos, ele veio 
ainda mais pesado, com o IMC ainda maior, os 
pais já tinham se divorciado. Então, até aqui eles 
estavam em fase. E continuam trabalhando 

muito, a psicóloga diz que ele não tem limites, 
ele foi reprovado, continuava viciado na tela e 
ainda com todas essas questões que a gente já 
tinha falado aqui.  

Eu só trouxe isso aqui para a gente ouvir 
algumas questões da fala materna em relação a 
essa criança. Ela dizia para mim assim: ele é 
muito difícil, só faz o que quer. Pode ir passando 
todos, por favor. Ficou dois dias na tela do 
computador e ninguém percebeu. Vai passar um 
mês na casa da minha irmã, ela tem domínio 
sobre ele; eu não tenho. Agora ele vai conseguir 
fazer uma dieta. A psicóloga diz que somos 
dominados por ele. Vou tentar sentar com o pai 
para conversar.  

Aí eu perguntei assim a ela: Mas o que 
ele faz, que ele fica dois dias na tela e ninguém 
percebe? O que eles tá vendo na tela? Aí ela 
falou pra mim: Olha, eu trabalho muito. Só Deus 
sabe o que ele faz na internet o dia todo. Esse é 
um caso.  

Vamos ver o segundo, pra gente refletir 
junto. Aqui é uma menina de catorze anos.  

Muito triste todos esses casos. São só 
dois porque não temos tempo, mas tenho 
alguns pacientes que, quando saem do 
consultório, eu choro, porque eu tenho amor 
por essas crianças e fico pensando: Onde 
estamos errando, enquanto sociedade, 
enquanto cidadãos? Porque é isso que nós 
estamos fazendo com essas crianças. 
 Aí a mãe falou: Ela é segunda filha, 
sempre muito chorona, um sono muito agitado, 
muitos pesadelos. Com quatro anos, ela 
começou a tomar tofranil e trileptal. Com sete 
anos, ela começou a sertralina. A característica 
da família: casamento muito conturbado, muitas 
mudanças de cidade, pais se divorciavam e 
reatavam várias vezes, a mãe teve um câncer de 
mama, aí voltava para relação, mudavam-se de 
cidade, mãe e pai depressivos, o que cursa 
também com o que o doutor Bruno falou aqui, e 
os pais trabalham demais. 
 Próximo. Ela veio para mim com uma 
queixa de anorexia nervosa e uma interrogação 
da parte do psiquiatra sobre depressão. Eu 
coloquei aqui as medicações que ela estava 
tomando no dia em que ela esteve na consulta 
pra gente entender. Quando eu fui discutir com 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003200340032003A00540052004100



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 29 

um médico que trabalha comigo na clínica, ele 
disse pra mim: Você atendeu um adulto? Eu 
falei: Não, é uma criança e ela foi medicada 
assim. Quando essa criança veio na consulta, ela 
não conseguia olhar nos meus olhos. Uma 
menina linda, linda, que se sentia a pessoa mais 
feia do mundo, completamente transtornada, 
muito jovem ainda. Vou colocar para vocês 
algumas falas da mãe em relação a essa criança: 
Eu sempre achei que ela precisava de uma 
medicação controlada. Aos quatro anos, eu 
consegui um médico que a prescrevesse. Ela me 
disse, inclusive, que ela saiu para outra cidade, 
procurou um médico em outra cidade, porque 
todos não queriam prescrever, na época, mas 
ela tinha certeza que a criança precisava de uma 
medicação controlada. Quando ela tinha sete 
anos, eu vi que estava na hora de tomar outra 
medicação. Então eu procurei outro médico que 
aceitasse trocar. Ela, doutora - a mãe falou isso 
para mim por várias vezes - é o patinho feio da 
casa, você vai ver. Porque a mãe vinha em 
alguns momentos sem trazer a criança; ela vinha 
antes para me preparar e depois chegar a 
criança. Para a minha surpresa, quando ela 
chegou, uma boneca, uma princesa, a coisa mais 
linda. A irmã, não. A irmã é linda, bem-sucedida, 
alta. Ela é baixa, ela é mignon, ela não come. 
Sempre foi difícil, sempre me deu muito 
trabalho.  

Aí eu pergunto a vocês uma pergunta 
que faço a mim todos os dias: o que está 
acontecendo com as famílias hoje? Isso que a 
gente tem que parar e pensar. O que está 
acontecendo? Se a gente quer pensar na 
depressão como uma medida de saúde pública, 
como prevenção, nós temos que pensar o que 
está acontecendo com as famílias hoje.  

Aí eu quero colocar isso para vocês: será 
que os pais de hoje querem ter filhos ou querem 
ser pais? Porque paternidade e maternidade - e 
não acho que a culpa da depressão se resume a 
isso - requer responsabilidade. É vivência, é olho 
no olho, é tempo junto. É essa sociedade, é esse 
casal que vai cuidar dessa criança. 
 O que eu percebo, principalmente hoje, 
talvez com esse advento das redes sociais, que 
eu acho muito positivo, mas que a gente tem 
que tomar muito cuidado, é que muita gente 

está querendo só uma foto bonita no Instagram. 
Aí a gente tem filhos e aí? Vai fazer o que com 
essas crianças? 
 Então eu coloco pra vocês: ter filhos é 
muito simples. Ele cumpre o papel social, ele dá 
a foto bonita no Instagram. Mas ser pai, ser 
mãe, requer investimento, requer tempo, 
requer relacionamento. Dá trabalho. Se a gente 
não quiser ter trabalho é só a gente não ter 
filho, porque filho dá trabalho. É esse o nosso 
papel. E é isso que a gente tem que fazer. 
 Aí eu queria só dizer para vocês assim: 
que a depressão muitas vezes pode ser a ponta 
do iceberg. É aquilo que a gente está vendo e 
que o doutor Bruno e a equipe dele ficam o 
tempo inteiro tentando salvar a vida dessas 
crianças. Mas a gente tem que começar a olhar 
para dentro dessa água para entender o que 
está por trás.  

Talvez não seja só tudo isso que eu estou 
colocando para vocês, tenham outros fatores. É 
a nossa sociedade, é o estilo de vida que a gente 
tem hoje, é o fator nutricional, sim. Não tenho 
dúvidas. Enquanto a gente achar que é só 
engravidar e pronto, vamos continuar 
produzindo crianças doentes, seja por 
depressão ou por outras doenças.  

Por quê? Porque não é só engravidar e 
pronto. É uma biologia, uma bioquímica, uma 
orquestra hormonal que precisa estar encaixada 
e tocando perfeitamente para produzir uma 
pessoa saudável. Isso em todos os aspectos, 
inclusive da doença mental e da saúde mental. 

A maternagem vai além da biologia, 
requer o estabelecimento de uma relação. Aí eu 
pergunto o que está acontecendo também com 
os profissionais da saúde. Acho que essa é uma 
questão que também precisa ser avaliada.  

A gente tem que ser, talvez, mais 
humano, menos técnico, menos mecanicista. A 
gente tem que tomar muito cuidado porque, às 
vezes, é uma questão, como essa criança. Por 
isso eu quis trazer o caso dessa menina, porque 
eu peguei ela já com doze, quatorze anos, mas 
tudo o que aconteceu na vida dela foi desde o 
início e às vezes o profissional da saúde está ali 
à mercê da mãe, ele tem que fazer uma 
consulta, a mãe pressionando, querendo uma 
medicação, mas o que nós vamos fazer 
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enquanto sociedade para o que ficou para trás? 
Então, nós vamos continuar nessa roda viva? A 
gente precisa repensar isso: será que a gente 
está tocando o paciente, olhando nos olhos, 
tocando, fazendo exame dessa criança, 
levantando a história clínica? A gente não pode 
fazer uma consulta corrida, a gente tem que 
entender o que está por trás de tudo isso e a 
realidade do séc. XXI, que é para a gente, na 
reta final, avaliar sobre o que a gente está 
errando.  

A gente tem estatística alarmantes de 
doenças psicoemocionais em jovens, 
adolescentes e crianças, já foi muito bem falado 
aqui. Tem aumentado em quarenta por cento o 
suicídio na faixa de dez a dezenove anos. Não só 
isso. Eu acho que a gente tem que avançar para 
outras, mas o nosso foco hoje é depressão. Mas 
a gente sabe sobre a questão do autismo, da 
obesidade. A obesidade é muito relacionada aos 
casos de depressão, especialmente a de origem 
epigenética, de que eu já falei para vocês aqui. 
Até porque essa criança já tem uma alteração 
cerebral também para ter outras patologias 
além da obesidade. Ela já tem uma tendência 
maior.  

As famílias estão estressadas, estão 
disfuncionais, o abuso das telas, as crianças se 
sentem isoladas. É muito comum a gente pegar 
as crianças com depressão no consultório e elas 
chegam até mim não é por causa do 
acompanhamento da pressão. Elas vêm para 
mim ou porque elas estão com anorexia nervosa 
ou porque elas estão obesas ou porque elas não 
comem mais, ou porque elas comem na casa de 
um parente e não comem na casa de outro.  

A gente tem uma questão social que é o 
divórcio. Quantas crianças eu atendo no meu 
consultório de pais divorciados! E não há 
nenhuma crítica nisso! Se for feito, tem que ser: 
como vai ser feito? Quem não pode pagar pelo 
divórcio é a criança! Se os adultos optaram por 
se divorciar, ok! Mas é essa criança que tem que 
ser poupada. Eu tenho algumas crianças no 
consultório filhos de pais divorciados que às 
vezes eu fico com a sensação de que eu estou 
no meio de uma audiência mesmo! A gente às 
vezes tem que se preparar para receber essas 
famílias, porque é um clima tão difícil, tão 

pesado e a sensação que eu tenho, quando eu 
olho para essas crianças, é que parece aquele 
cachorrinho que caiu do caminhão da mudança. 
Eles vão mudar: o pai vai tocar a vida dele, a 
mãe vai tocar a vida dela e a criança ficou caída 
no meio da rua. E chegam ao meu consultório 
crianças que às vezes não olham nos meus 
olhos, depressivas. Cada um vai recomeçar a sua 
família e não há problema nisso. Mas nós temos 
que entender que alguém tem que lutar por 
essas crianças e é por isso que elas estão se 
sentindo sozinhas. Aí elas vão para escola, 
muitas vezes vão para a escola no integral, mas 
será que resolve ou elas continuam se sentindo 
isoladas e sozinhas? Porque não são amadas. Aí 
quando elas estão isoladas, o bullying dói mais, 
porque eu não tenho o amor do meu pai, eu não 
tenho a presença da minha mãe, eu não tenho a 
minha mãe olhando no olhando falando: Você é 
linda! Eu te amo! Você é tudo para mim! E aí é o 
colega que vai dizer para ela: Você é feia! Você é 
gorda! Você é isso! Você é aquilo! 

Atendi esses dias no meu consultório 
uma menina de seis anos lindíssima, uma 
boneca e toda vez que eu falava: Olha, a gente 
vai colocar um purezinho, a gente vai colocar 
um arrozinho e feijão, ela chorava.  

- Eu só aceito comer salada, tia! 
- Me diz por quê? E ela saiu para ir ao 

banheiro. Com seis anos! Quando ela voltou, eu 
disse: Por quê? Eu pus ela no meu colo, eu falei:  

- Por quê você está se sentindo assim?  
- Porque eu sou gorda. Eu sei que eu sou 

gorda! 
Então a gente tem que entender o que 

está acontecendo com essas crianças, a 
sensualização na infância. A gente vai às festas 
infantis hoje, crianças de quatro, cinco anos 
estão dançando músicas pornográficas e quem 
colocou essa música lá foi o pai a mãe, com DVD 
ainda com aquela roupa que aqueles artistas 
estão.  

Então eu fico me questionando: onde 
estão esses pais, que sociedade é essa em que a 
gente vive e que vai fazer uma criança de 
quatro, cinco anos ver uma música 
pornográfica, idolatrar aquilo para ela 
menstruar depois com oito, nove, dez? E aí vai 
para o meu consultório porque ela está baixa, 
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ela está com excesso de peso e ela vai ter uma 
cascata de problema metabólico! Isso é 
bioquímica! Isso não é opinião minha como 
pessoa! Eu estou falando nesse momento como 
uma pessoa que estuda a fisiologia humana! 
Nós estamos atropelando, a sociedade está 
doente, não enxerga isso e as crianças estão 
pagando com a saúde delas. 

A gente tem um problema nessa questão 
das redes sociais, com um mundo perfeito. Já 
falei sobre a questão do photoshop.  

A gente tem que pensar na 
hipermedicalização. Algumas crianças são 
hipermedicadas desde o nascimento, algumas 
mães buscam por uma gota milagrosa. Quando 
a gente não está preocupado em ser pai e mãe, 
a gente só quer ter um filho, a gente quer dar 
um cala-boca nele. Quem for pai e mãe aqui 
sabe muito bem do que eu estou falando. É 
aquele menino que está gritando uma hora da 
manhã. Dá duas horas da manhã, você vai 
trabalhar no outro dia e você está 
extremamente cansado. E muitas vezes os pais 
pressionam o profissional da saúde porque eles 
querem o quê? A gota milagrosa! Só que a gente 
está tampando o sol com a peneira e a gente 
tem que tomar muito cuidado com isso e a 
gente tem que tomar cuidado aos profissionais 
que estão ainda muito presos a protocolos. 

Isso daqui é só para ilustrar o que eu já 
falei. Isso é uma pesquisa de uma organização 
não governamental, chama Pretty, e eles 
colocam assim, saiu na revista Crescer, 
mostrando que trinta e oito por cento das 
meninas de quatro anos estão insatisfeitas com 
seus corpos. Quatro anos! Parece até que a 
gente está lendo errado. Meninas de quatro 
anos! Quase quarenta por cento dessas meninas 
não estão satisfeitas com seus corpos. E aí ela 
traz que trinta e quatro por cento das meninas 
de cinco anos pretendem fazer dieta e trinta e 
oito por cento das meninas de quatro anos 
estão insatisfeitas, como eu já falei. E aqui uma 
pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul, 
mostrando que crianças de oito a dez anos, 
oitenta e dois por cento das crianças desejava 
ter uma silhueta diferente da que tem.  

Gente, nós estamos falando de criança! 
Não estamos falando da gente, que precisa às 

vezes emagrecer não! Nós estamos falando de 
crianças, que estão insatisfeitas aos quatro anos 
com o corpo que têm. Isso é uma sociedade que 
está beirando ao caos e nós precisamos alertar 
sobre isso.  

O que a gente pode fazer em relação a 
isso, para a gente finalizar? Eu não tenho dúvida 
de que a educação é a base de tudo. Educação é 
a base de tudo na nossa vida. Então, eu tenho 
que educar a população. A gente está lá fazendo 
live no Instagram o tempo inteiro, porque eu 
tenho que dizer isso para o casal que pensa em 
ter filhos: Olha só, não é só encontrar a pessoa 
que você acha que você ama, ter uma relação e 
produzir uma criança e colocar uma criança no 
mundo. Nós temos que dizer isso para eles: você 
tem que preparar o seu corpo para engravidar. 
Maternidade requer responsabilidade. A gente 
tem que alertar para isso, investir na saúde 
física e emocional desses casais. A gente tem 
que ter leis que garantam a nutrição e a 
educação na saúde da gestante. A gente tem 
que ter apoio irrestrito ao aleitamento materno. 

Eu falei para vocês no início sobre 
epigenética. E se tem uma coisa que a evidência 
é muito forte e que pode minimizar os impactos 
da agressão no período intrauterino, é o 
aleitamento materno. Qual o apoio que a gente 
dá para as mães que vão ter filhos? Qual apoio? 
Elas têm que voltar a trabalhar imediatamente. 
Eu tive uma paciente que mora no Canadá, 
Lorenzo, e ela me disse assim: Doutora, o meu 
filho ficou na Utin. E ela é canadense, o marido 
também, eles vieram a São Paulo e consultaram 
a filha comigo. E aí ela falou assim: Minha filha 
ficou na Utin, por dez/doze dias, e quando eu fui 
para casa, me deram alta, eu cheguei em casa e 
o pediatra estava na porta da minha casa. Eu 
tomei um susto tão grande e falei: Doutor, o que 
o senhor está fazendo aqui? E ele disse assim: Eu 
só saio da sua casa quando você falar para mim 
que você está pronta, tranquila para 
amamentar o seu bebê. 

A gente quer ter saúde. Se a gente não 
apoiar o aleitamento materno, nós não vamos 
ter saúde. Aliás, nós vamos continuar tendo 
prejuízo. É inteligente apoiar o aleitamento 
materno, porque a gente vai ter menos doenças 
com essas crianças, a gente vai ter pessoas com 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003200340032003A00540052004100



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020 

QI mais elevado, com maior senso crítico. Nós 
temos que investir no aleitamento materno.  

Eu falo do nutricionista, especialmente 
nas escolas, porque não adianta o doutor Bruno 
ficar lá na clínica dele, medicando essas 
crianças, se elas comerem lixo o dia inteiro. 
Quem é pai e mãe aqui, olhem as lancheiras dos 
colegas dos seus filhos para vocês veem. Tem 
vários artigos que mostram: vários aditivos 
químicos com relação deles com hiperatividade, 
com vários tipos de câncer, com várias doenças. 
E o que a gente vê nas lancheiras é lixo; é aquela 
mãe que está correndo e joga um empacotado 
na lancheira do filho. Só que é o momento que 
ele mais precisava estar preservado, com a sua 
saúde preservada. E ele está comendo lixo. 
Crianças fazendo hipoglicemia. Se a gente não 
investir na saúde do escolar... E quando ele sai 
da aula, ele ainda bate de cara num carrinho de 
churros, compra um churros e vai para casa e 
não janta.  

O que vai acontecer com essas crianças, 
queridos? Os que vão ficar obesos? E eu falo 
isso nas consultas para as famílias, porque todo 
mundo se preocupa com o obeso. E a gente tem 
que se preocupar com a criança obesa, ela é a 
que mais vai se matar. A gente tem que se 
preocupar. Mas a gente tem que preocupar com 
o irmão dele que não ficou obeso, mas que lá na 
frente vai ter um câncer, vai ter outras doenças, 
por tudo aquilo que eu falei com vocês aqui. 
Então, é uma questão de saúde pública. Ou a 
gente investe na saúde das nossas crianças ou 
nós vamos amargar estatísticas muito piores do 
que a gente já ouviu aqui, muito piores. Porque 
o carro está andando acelerado e a gente tem 
que enxergar isso.  

Proteção à criança contra os produtos 
alimentícios, já falei. Pode passar, por favor.  

A gente tem que mudar a direção. Eu 
comecei falando para vocês que eu achei que 
peguei pesado no início, que a gente devia... 
Onde estamos errando talvez fosse muito 
pesado, mas não, a gente está errando mesmo e 
a gente precisa mudar a direção.  

Eu quero finalizar dizendo: essa foto 
representa muito para mim, é do último 
congresso que a gente realizou pela Associação 
Brasileira de Nutrição Materno Infantil. Todo 

mundo que está aqui é profissional da saúde, 
nutricionista ou médico, lutando pela saúde das 
nossas crianças.  

Eu deixo um apelo a vocês. Não sei qual 
expectativa vocês tinham em relação à minha 
fala. Eu falo como cidadã, como mãe, mas como 
um profissional que entende que se a gente não 
lutar pela base, pelo amor, pelo respeito, pela 
saúde no seu sentido integral, e a saúde da 
criança integral começa pela nutrição adequada, 
a gente vai ficar sempre tapando o sol com a 
peneira.  

Eu quero agradecer muito a vocês e 
deixar essa frase que é a frase que resume a 
minha vida, minha filosofia de vida: nós 
podemos, nós devemos, nós faremos a 
diferença nessa geração. Que cada um assuma o 
seu papel na sociedade, que a gente consiga 
levar algo e fazer algo pelas nossas crianças.  

Muito obrigada!  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradecer 
a doutora Andreia Friques pela brilhante 
exposição, por nos trazer um alerta junto com 
doutor Bruno também; saudar e registrar a 
presença do estimado amigo, deputado Luciano 
Machado , nosso representante lá no Caparaó, 
tão sofrido Caparaó no nosso janeiro, com as 
dificuldades inerentes às intempéries climáticas. 
Mas V. Ex.ª se faz presente nesta tarde, eu 
agradeço e abro para as considerações iniciais 
de V. Ex.ª também. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Só me 
desculpar. Eu tinha uma agenda há um mês com 
um grupo de pessoas que tinha a ver com essa 
questão da região lá e eu não tive como. Só que 
eu pensei que fosse ficar vinte minutos e sair, 
mas não consegui sair. Então, me desculpe 
vocês todos.  

Pelo que eu vi aqui da palestra, doutora 
Andreia, muito produtiva, muito pertinente, 
num momento tão especial das pessoas 
cuidarem da vida e cuidarem desde a gestação. 
Então, doenças são plantadas, então nós temos 
que nos preocupar muito com isso. Parabéns!  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Vou abrir 
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para manifestação da plateia e pergunto se há 
algum desejo de esclarecimento, pergunta, 
sugestão. 

Pois não! Só peço que assessoria leve lá 
o microfone. Se puder se identificar com o 
nome, por favor. Fique à vontade.  

Seja bem-vinda e boa-tarde! 
 
A SR.ª MAURENIA LOPES FERREIRA DE 

ALMEIDA -  Obrigada! Boa-tarde! 
Eu sou Maurenia, estou aqui 

representando tanto a Prefeitura de Vila Velha, 
o PSE, quanto o Fórum Infanto-Juvenil 
Permanente, de Vila Velha, junto à minha colega 
Lílian, do Capsi. 

Bom, me desculpe pelo atraso, mas o 
que eu peguei da fala da senhora me surgiu uma 
dúvida sobre o cuidado ampliado. Porque, em 
diversas vezes, a criança vem para o 
atendimento individual. Há o atendimento 
direcionado à criança, mas como pode se 
ampliar esse cuidado? Afinal de contas, hoje nós 
sentimos um movimento de cuidado, de criação, 
um movimento egoístico de pais que buscam, 
cada vez mais, a medicalização de seus filhos, 
até no intuito de que se continue os seus 
prazeres, a sua rotina. Eu preciso ir à academia, 
eu preciso ir à aula de dança, eu preciso ir ao 
shopping e meu filho vai ficar dormindo, porque 
eu não estou conseguindo uma babá, eu não 
estou conseguindo uma escola que funcione no 
horário noturno para deixar o meu filho.  

Então, é muito mais acessível o que a 
senhora trouxe, brilhantemente, sobre a 
questão da medicalização. Mesmo um 
profissional de saúde, um médico, falando que 
aquela criança não tem necessidade do uso de 
uma medicação controlada, a insistência dos 
pais, e a gente vê isso enquanto profissionais de 
saúde, o direcionamento de algumas consultas 
em que as crianças não esboçam, não têm o seu 
espaço enquanto sujeito de direito. 

Então, a minha questão que trago aqui é 
como trabalhar a família, já que é dever de 
todos, da comunidade, e não só dos órgãos 
públicos. Porque, enquanto servidores, 
recebemos demandas e não vemos, em 
contrapartida, a responsabilização dos pais e 
responsáveis. Porque é da comunidade, são dos 

profissionais que representam o poder público e 
as políticas públicas.  

Mas como pensar nesse cuidado integral 
das crianças trazendo a reflexão junto a esses 
pais irresponsáveis?  

Seria isso. Obrigada! 
 
A SR.ª ANDREIA FRIQUES - Eu acho 

excelente a sua fala. Vou tentar falar aqui 
voltando para os deputados, mas a minha 
direção é para você. 

Eu acho que tem várias questões que a 
gente tem que fazer. A gente está no lugar ideal 
para falar sobre isso e eu acho que começa com 
educação. Salvo exceções, porque a gente está 
relacionando a violência de pais que agridem os 
filhos ou que não amam os filhos, e a gente sabe 
que aí são outras questões, mas eu acho que o 
pai e a mãe que ama o filho, mesmo que ele 
faça alguma coisa nesse sentido, ele não está 
fazendo por ele não amar; talvez ele esteja 
fazendo por desconhecer as consequências. 

Então, eu vejo muito isso em pais jovens, 
em casais muito jovens. Ah, eu tenho que ir para 
a balada! Mas não importa ele ficar ali, não 
importa isso. Eu acho que, se os pais amarem os 
filhos, partindo do pressuposto que todo pai e 
mãe amam seu filho, a gente tem que 
esclarecer. Eu acho que medidas públicas têm 
que ser feitas, porque talvez, deputado, muito 
do que eu falei aqui a população comum não 
saiba. A mãe, quando coloca uma porqueira no 
lanche do filho, jamais imagina... Não estou 
julgando essa mãe de que ela faça isso, porque 
ela não ame. Acho que ela faz isso porque, 
realmente, ela é uma completa ignorante da 
informação que eu passei para vocês aqui. 
Porque quando ela for empoderada desse 
conhecimento, se fizer estará sendo negligente, 
é outra questão. Mas, acho que tem que 
começar pela educação. E nós profissionais da 
saúde, cada um vai... A gente tem que fazer 
campanhas, a gente está nas redes sociais, no 
Instagram, o tempo todo falando em lives e 
tudo, promovendo congressos e capacitando 
profissionais da saúde. 

Em meu consultório atendo, 
voluntariamente, também, pessoas que não têm 
condições. Mas, o meu público do consultório 
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particular é um grupo A, pessoas que têm 
condições financeiras. Faço outros tipos de 
trabalho, mas nesse consultório, por exemplo, 
nos dois consultórios que tenho em Vitória e em 
São Paulo, não recebo a criança sem os pais. Já 
tive criança que chegou e mandei voltar porque 
os pais não tiveram a capacidade de ir com a 
criança na consulta; mandaram o motorista 
levar. E não sou responsável por essas crianças. 
Já tive personal dizendo: Não, doutora, vou levar 
porque a mãe não está nem aí para ela, mas 
estou tão preocupado! Eu posso levar? Não, não 
posso receber porque o pai e a mãe são os 
responsáveis. 

Então a gente tem que, sim, 
responsabilizar os pais. Temos pais negligentes, 
temos pais omissos. É aquilo que falei naquele 
slide: tem um monte de gente querendo ter 
filho para por foto bonita no Instagram. Mas, 
talvez, o que a gente pode fazer aqui é lançar 
campanhas a respeito disso. Talvez o jovem 
tenha que deixar para ter filhos mais velhos um 
pouco. E, aí, a gente entra em outra questão, da 
fertilidade e desse estilo de vida nosso. Mas, 
talvez, eles tenham que começar a repensar 
alguns valores antes de terem filhos. Mas 
concordo plenamente com você e acho que 
muito poderia ser evitado se os pais assumissem 
os seus papéis de pais, de fato. 

Cabe à gente esclarecer isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -  Obrigado, 
doutora Andreia. 

Doutor Bruno deseja alguma 
manifestação? Fique à vontade, também. 
 

O SR. BRUNO LIMA - Boa tarde a todos 
novamente. 

Só queria pontuar - a discussão hoje tão 
bonita sobre depressão infanto-juvenil - que 
cada dia a gente atende e se depara com jovens 
muito graves. E como médico - não posso falar 
sobre todos os colegas, mas posso falar sobre o 
meu trabalho - acho que a medicação é a última 
peça da conduta e do cuidado de crianças e 
adolescentes. Quando é necessária a medicação 
é porque realmente é preciso, porque a gente 
não quer que esse adolescente morra por 
suicídio. 

Então acho que é muito importante a 
gente entender que a medicação pode ser uma 
ferramenta do tratamento e que, às vezes, ela é 
fundamental para salvar a vida. Porque a gente 
está trabalhando na ponta do iceberg. A gente 
não pega a base. O que chega para nós 
profissionais, são os pacientes muito graves. E 
pacientes muito graves, como a gente colocou 
na explanação, muitas vezes precisam de uma 
conduta medicamentosa, que é importante. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço 
ao doutor Bruno e consulto a plateia se há 
algum interesse em manifestação. (Pausa) 

Pois não, doutora Laura. 
Vou aproveitar, então, e saudar a 

doutora Laura Coutinho, do Programa de Saúde 
na Escola, da Prefeitura de Vila Velha. Doutora 
Laura, obrigado pela presença da senhora, que 
muito nos honra nessa tarde. 
 

A SR.ª LAURA COUTINHO - Eu que 
agradeço, doutor Lorenzo. 

Boa tarde a todos! 
Ouvi atentamente a fala do doutor 

Bruno, assim como da doutora nutricionista, 
que nos fez um arrazoado substantivo da 
realidade atual, mas senti a sua fala, o que seria 
natural, mais dentro da sua prática na sua 
clínica particular. E acho que essas pessoas que 
têm acesso às clínicas particulares, tanto no 
campo da Psiquiatria quanto no campo da 
Nutrição, já são privilegiadas na ordem 
competitiva social. 

 E falo aqui em nome de uma categoria 
que muitas vezes nem é observada no contexto 
geral das políticas públicas e das políticas de 
saúde, em particular. Eu coordeno o Programa 
Saúde na Escola, de Vila Velha, e o Ministério da 
Saúde lançou agora o Programa Crescer 
Saudável, onde a gente trabalha. E para minha 
surpresa, principalmente as escolas pactuadas 
na região V, que são escolas de maior 
vulnerabilidade social, o que nos assustou foi a 
quantidade de crianças com obesidade, 
obesidade mórbida e acima do peso. Criança 
com baixo peso nós quase não encontramos.  

Aí temos os multifatores que geram isso, 
né? Os Miojos da vida... A mãe trabalhadora, 
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que não tem tempo de poder fazer uma 
alimentação saudável. Às vezes, a falta de poder 
aquisitivo; a inexistência de praças de lazer, 
doutor Lorenzo Pazolini, companheiro de longas 
jornadas em busca dos direitos sociais. 
Antigamente subia-se em árvores, jogava-se 
bola na rua. Hoje em dia, se as crianças, em 
determinadas regiões, jogam bola, estão 
sujeitas a uma bala perdida; à violência, das 
mais variadas. Então, é apenas um registro. 
Porque acho que não importa apenas à doutora, 
ao doutor Bruno e a tantos de nós que 
galhardamente saímos em defesa desses 
direitos, mas à junção de todos os organismos 
de proteção social. A gente tem que falar, gritar, 
com toda a nossa força, para chamar atenção, 
senão teremos uma população completamente 
perdida. 

Uma hebiatra que trabalha com a gente 
na Prefeitura de Vila Velha, me disse um dia: 
Laura, nunca vi tanta criança com sofrimento 
psíquico como estou vendo agora. 

Nós trabalhamos a questão da 
automutilação e ideação suicida com a doutora 
Kelly Tristão, da Faesa, e ela ficou assustada 
porque é um fenômeno que aparece mais em 
meninas, mas, em Vila Velha, estamos assistindo 
também com muitos meninos. Então fica aqui 
um apelo aos nossos legisladores, que tentem 
criar equipamentos de proteção social, 
estimular os Governos a criarem praças de lazer 
e academias populares, tão esquecidas e que só 
são lembradas em períodos sazonais de eleição. 

Gostaria de fazer esse registro de 
coração, porque já estou ensarilhando as armas. 
Vocês estão na batalha. Então, fica aqui esse 
registro. 

Vamos trazer o poder público em busca 
das nossas crianças. Houve época em que a 
gente achava que as crianças eram o futuro de 
uma nação. E que futuro nós teremos com 
crianças tão desassistidas, tão vilipendiadas? 

Obrigada. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Eu que 
agradeço, doutora Laura, pela presença, pela 
experiência e por nos dar essa aula de 
sensibilidade e contextualização no fator 

sociológico, histórico, cultural, enfim, desde a 
formação... E quando a gente fala na Região 5, 
ocupação do solo urbano, ausência de 
equipamentos públicos, tudo isso que redunda e 
gera prejuízo na vida das pessoas. Quando 
discutimos aqui, deputado Luciano Machado, 
que foi gestor municipal, foi prefeito, as pessoas 
não entendem - aí vou estender um pouquinho 
mais - a correlação entre ocupação do solo 
urbano, segurança e violência pública. As 
pessoas acham que à violência, só Polícia. Com 
todo respeito, mas é uma ideia completamente 
equivocada, uma visão míope, porque aquela 
ocupação do solo vai gerar um prejuízo, ou não, 
ou um avanço social muito mais significativo - e 
isso já está provado mundialmente, temos 
experiência de Medellín e experiência em 
Pernambuco - do que simplesmente a presença 
do policial nas ruas. Sou policial e, claro, 
defendo o policial, o bom policial e a ação 
policial. Mas, se queremos efetivamente 
resolver o problema, o fator policial é só um dos 
fatores, ele não vai resolver a situação, ele não 
vai ser solução. Ele vai mitigar um dano, mas 
precisamos investir, na verdade - pensando no 
futuro -, lá na base, na essência. 

Deputado Luciano Machado, gostaria de 
se manifestar? Fique à vontade.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Quero saudar todos. Sei que foi uma sessão 
produtiva demais e quero pegar todo o 
conteúdo e estudar, porque a gente sai 
aprendendo em um debate como esse de hoje, 
que é de suma importância para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, para uma 
sociedade mais saudável. Enfim, vejo que esse 
conteúdo aqui hoje faz muita diferença na vida 
de cada família capixaba, brasileira e de cada ser 
humano. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pois não, 
doutora Andreia, fique à vontade.  

 
A SR.ª ANDREIA FRIQUES - Queria só 

fazer uma resposta. A doutora Laura falou 
brilhantemente. Acho que esse tem ser o olhar. 
A minha intenção com essa aula é falar para 
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todos, não só para quem tem condições. Tem 
vinte anos também que trabalho no serviço 
público; estou no serviço público e entendo 
muito bem essa realidade. E só queria resumir, 
dizendo que o que a gente luta na nutrição hoje 
é por comida de verdade. Mesmo o pobre - não 
estou dizendo o miserável, porque aí é uma 
questão social que temos que analisar -, as 
pessoas mais pobres, elas têm acesso à comida 
de verdade. A mãe não precisa fazer Miojo 
porque é mais rápido. Se ela fizer um cabelinho 
de anjo, que tem o mesmo tempo de preparo 
do Miojo, ela vai estar fazendo muito menos 
mal ao filho. Por isso que falei na educação. É 
lógico, a gente tem que mudar toda essa 
questão social. Mas, às vezes, mesmo aquele 
que tem condição opta por comprar coxinha e 
refrigerante e não por comer o arroz com feijão. 
E não tem nada mais nutritivo que o arroz com 
feijão. Então a gente tem que garantir o mínimo, 
mas com a educação, para que essas famílias 
menos privilegiadas, infelizmente, façam com 
esse mínimo o máximo, que é comer comida de 
verdade, que tem salvado muitas vidas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Obrigado. 
Partindo para nossas considerações 

finais, vou trazer alguns pontos que considero 
mais relevantes, deputado Luciano Machado, 
até em razão do adiantado da hora, 
regimentalmente nós temos que concluir, mas 
vou trazer alguns pontos, doutor Bruno, doutora 
Andreia, fiquem à vontade para me corrigir.  

Fiz algumas anotações: a questão da 
depressão, como um fator, como algo 
recorrente, ou seja, que se não for tratado, vai 
acontecer novamente, que não é sazonal, é 
cíclico; e aquilo vai se repetir ao longo do 
tempo, podendo chegar até ao seu auge, que 
seria, no caso, o suicídio, a depressão levando 
ao suicídio. É algo que, necessariamente, tem 
que ser tratado porque vai ocorrer novamente 
se não receber a devida orientação, devido 
tratamento. 

A questão do tratamento incompleto, 
que as famílias abandonam, infelizmente, 
algumas famílias deixam no meio, e aquilo vai 
retornar, vai acontecer de novo, terá um novo 

ciclo depressivo com consequências talvez mais 
graves, numa escadinha que vai, verticalmente, 
subindo e tende a atingir consequências mais 
gravosas na vida de crianças e adolescentes. 

Os nove sintomas, que o senhor explicou 
muito bem, acho que tem que ficar muito claro 
para a família, aquilo é um manual, vamos dizer 
assim, com aquelas questões que o senhor 
trouxe: se tiverem cinco nos quinze dias, três é 
grave, muito grave, não tão grave, mas que 
precisa também do acompanhamento. Esse 
diagnóstico é muito importante. 

A informação que nós trouxemos e que o 
senhor referendou, a terceira causa mortis, a 
depressão como a terceira causa mortis entre 
adolescentes de 15 a 19 anos; a questão da 
alimentação, a dieta materna, fatores então 
exógenos que vão refletir na vida daquela 
criança, fatores externos, fatores exteriores que 
vão refletir diretamente, desde a formação das 
sinapses, das ligações nervosas, ou seja, ainda 
na vida intrauterina, antes até mesmo do 
nascimento de maneira civilmente considerado. 

A questão da anamnese dos profissionais 
de saúde, uma anamnese adequada, um 
atendimento mesmo, que seja verdadeiro; e os 
fatores externos que concorrem para a 
depressão infantojuvenil. 

Então, nós tivemos nesta tarde, público 
que nos assiste, vai poder assistir novamente na 
TV Assembleia, tenho certeza que essa 
informação chegou às famílias capixabas, 
chegou ao público presente; e que certamente, 
procurarão ajuda, procurarão profissionais que 
possam recebê-los, que possam abrigá-los, 
acolhê-los. E que a mãe, pai, avô ou avó tenham 
esse perfil dentro de casa, do jovem e que não 
sabe, efetivamente, ou não sabia diagnosticar, 
então entendo que nós cumprimos o nosso 
papel. 

Vou agradecer aos pais do doutor Bruno, 
a senhora Marcia Elisa Lima Alves, o senhor 
Ailton Beirão Alves, que se fazem presentes 
nesta tarde, obrigado pela presença, é uma 
honra para a Assembleia Legislativa recebê-los; 
agradecer à Janaína Pacheco; à Fransciele do 
Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Afonso Cláudio, obrigado, 
Fransciele, pela vinda lá de Afonso Cláudio; ao 
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Marcelo Frigínio e à doutora Laura, do Programa 
Saúde na Escola; nosso amigo Thomaz Tommasi, 
agradecer em nome da comissão; agradecemos 
também ao deputado Emílio Mameri; ao 
deputado Vandinho, que não foi possível a 
presença, mas que enviou representante, a 
assessoria esteve presente; agradecer ao 
deputado Luciano Machado; aos nossos 
convidados, nosso especial agradecimento, esta 
Casa e a sociedade capixaba agradecem a todos. 

Tenho certeza, nós voltaremos a esse 
tema ainda este ano, se Deus quiser, é nosso 
interesse, nosso objetivo, para seguir essa 
conscientização, levar essa informação, fazer 
chegar até à residência dos capixabas; agradeço 
aos servidores desta Casa, a TV Assembleia, a 
todos os servidores do gabinete, enfim. 

Deputado Luciano Machado, para as 
considerações finais. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Para 

ser ligeiro, só deixar um abraço a todos e nos 
colocar à disposição. Obrigado, doutor Bruno, 
doutora Andreia, dona Laura, que aqui trouxe a 
experiência, uma bagagem que a gente imagina 
quantas coisas ela já fez pela sociedade - um 
grande exemplo. 

Então, que Deus nos abençoe, que nós 
possamos, com esse debate, melhorar a vida da 
sociedade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Antes, 
porém, só gostaria que nós colocássemos em 
votação, deputado Luciano Machado, a ata de 9 
de dezembro, da reunião, da nossa última 
reunião, em 9 de dezembro de 2019. E 
conforme alteração do parágrafo IV, do art. 97, 
vou sugerir a V. Ex.ª a dispensa da leitura da ata 
e vou colocar em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado?  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 

voto a favor. Mas antes, porém, eu quero deixar 
a nossa admiração e elogio pela atuação e pela 
liderança do deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que conhece tanto a questão em pauta, 
e ninguém melhor do que ele para presidir uma 
comissão da importância desta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Admiração 
recíproca. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Parabéns, prazer em estar contigo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Tenho 
certeza disso. 

Ata aprovada à unanimidade.  
Vou colocar a Ordem do Dia rapidinho 

aqui, só para nós concluirmos: deliberar a 
realização de audiência pública no dia 13 de 
fevereiro de 2020, na nossa próxima reunião 
ordinária, no Plenário Dirceu Cardoso, para 
tratar sobre a conscientização e fiscalização do 
transporte escolar no Espírito Santo.  

Rapidinho, deputado Luciano Machado, 
só vou explicar a V. Ex.ª. Nós estamos iniciando 
um trabalho... Na verdade, fizemos no ano 
passado e vamos voltar agora com um tempo 
um pouquinho maior, porque estávamos 
assumindo em fevereiro do ano passado. É um 
trabalho sobre a conscientização do profissional 
do transporte escolar, medidas educativas 
inicialmente de preparação e até condições de 
trabalho, análise, para nós podermos, num 
segundo ou num terceiro momento, apoiarmos 
ações de fiscalização, para aqueles que não 
queiram se adequar. Então, essa é a nossa ideia 
de fazer aqui no dia 13 de fevereiro de 2020. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - A 

favor da pauta. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Eu também 
voto a favor.  

Matéria aprovada à unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e 
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convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será extraordinária, no dia 13 de 
fevereiro, às 13h30, no Plenário Dirceu Cardoso. 

Boa tarde a todos! Fiquem com Deus! 
 
 (Encerra-se a reunião às 

14h46min) 
 

 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos!  
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 
 Faremos hoje uma reunião 
extraordinária, excepcionalmente, para 
falarmos sobre os avanços, especialmente o 
trabalho do prefeito Jones Cavaglieri, e também 
da secretária municipal, doutora Clenir Avanza. 
 Tenho visitado o município, tenho ficado 
satisfeito com o que tenho visto, a dedicação 
não só do prefeito e da secretária, mas de toda 
a sua equipe, como que a saúde pública de 
Aracruz tem melhorado. 
 Inclusive, ainda hoje de manhã, falei com 
o governador. Sexta-feira ele deverá estar 
presente, nós estaremos lá, com certeza, para a 
inauguração da Clínica de Hemodiálise de 
Aracruz. Esse equipamento, naturalmente, irá 
facilitar a vida de muitas pessoas.  

Para quem não sabe, o renal crônico, 
que faz hemodiálise, usa a máquina na segunda, 
quarta e sexta, cada sessão quatro horas. Esse 
pobre coitado sofrido, muitas vezes, tem que 
deixar sua residência, pegar uma condução e ir 
para outro município. Isso é um sacrifício muito 
grande. 
 Nós temos visto, com frequência, 
acidentes que têm acontecido com algumas 
vans, algumas ambulâncias, transportando esses 
pacientes para outros municípios para que 
possam fazer hemodiálise. 

 Essa conquista é do povo não só de 
Aracruz, mas dos municípios circunvizinhos, 
naturalmente irá ajudar muito a população 
daquela região. 
 Sou testemunha, com frequência, do 
trabalho do prefeito, da secretária e de toda a 
sua equipe.  

O prefeito já está presente. Ele deixou 
agora o Palácio Anchieta, uma reunião com o 
governador. Passamos juntos lá, rapidamente. 
Passamos a manhã inteira com o governador, 
mostrando o que aconteceu nos municípios do 
nosso estado, essa catástrofe que aconteceu 
com as cheias e também o que foi feito e o que 
poderá ser feito. 
 Os projetos chegarão à Assembleia, o 
governador agradeceu o que nós aprovamos até 
hoje, mas tem muita coisa a ser reconstruída 
ainda. 

A nossa reunião hoje, a pauta é com o 
nosso prefeito Jones Cavaglieri. 

Quero perguntar ao prefeito ou à 
assessoria do prefeito, se eles querem fazer a 
apresentação primeiro e depois fazer algum 
comentário. Como seria? (Pausa) 

O prefeito vai apresentar ou a 
assessoria? (Pausa)  

O prefeito, não é? (Pausa) 
Prefeito, então, depois que você fizer o 

seu registro, poderá vir aqui e dali fazer a 
apresentação. 

Estamos falando para o estado inteiro, 
ao vivo, neste momento. 

Obrigado, Jones Cavaglieri, prefeito de 
Aracruz. 

 
O SR. JONES CAVAGLIERI - Obrigado, 

deputado Doutor Hércules, presidente da 
Comissão de Saúde deste estado. Muito 
obrigado pela oportunidade de podermos estar 
aqui para fazer uma apresentação do que nós 
estamos fazendo em Aracruz, uma cidade 
bastante complexa por seus distritos serem 
bastante distantes da sede, mas que nós 
conseguimos êxito no que implantamos lá. 

Hoje, temos uma saúde que está bem 
administrada. Nossa secretária, doutora Clenir, 
que deve estar a caminho, acho que não chegou 
ainda, com sua equipe, conseguimos fazer com 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003200340032003A00540052004100



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 39 

que a saúde de Aracruz se tornasse, de fato, 
uma saúde que podemos dizer que atendemos 
plenamente a todo o município de Aracruz, e 
ainda as nossas regiões que estão próximas, 
como João Neiva, Ibiraçu e Fundão. Temos 
atendido também esse pessoal dessas 
comunidades. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Pois não, prefeito. Então, peço a V. Ex.ª 
para mostrar a apresentação. 

 
O SR. JONES CAVAGLIERI - Ok. A saúde, 

em todo o país, é um desafio e para as 
prefeituras não é diferente. As prefeituras têm 
grandes dificuldades em função do custo da 
saúde e nós temos que dedicar uma atenção 
especial se quisermos ter uma saúde de 
qualidade. Então, quando nós assumimos o 
pleito, o mandato em 2017, nós acabamos 
fazendo um projeto e priorizando algo. 

Então, a saúde me chamou muito a 
atenção e fiquei muito preocupado, porque 
havia uma fila de espera muito grande. Essa fila 
significa dizer que uma pessoa pede um exame, 
uma consulta e levava dois a três anos para ser 
atendido. E, muitas vezes, o paciente até vinha a 
óbito na espera desse exame ou dessa consulta.  

Nós chegamos e pegamos esse desafio 
de quatorze mil pessoas esperando na fila, aí 
optamos por forças-tarefas. Então, nós optamos 
por forças-tarefas. Nós não tínhamos condições 
de fazer com que essa fila diminuísse ou a gente 
acabasse com essa fila se não fosse um mutirão 
para que nós pudéssemos resolver. E assim nós 
fizemos várias forças-tarefas. 

Começamos a força-tarefa pela 
ortopedia. Então, levamos uma equipe médica 
de vários ortopedistas. Todos aqueles que 
estavam na fila para exames, para consultas, 
foram atendidos nessa força-tarefa. 

Depois, em seguida, nós fizemos uma 
força-tarefa de oftalmologia, que era uma 
grande demanda que nós tínhamos, inclusive 
com alguém com consultas marcadas de 2015. E 
também nós zeramos essa fila.  

Depois, nós fizemos com os servidores 
municipais. Muitas vezes a gente se preocupa 
com as pessoas do município e acaba 

esquecendo por fazer o dever de casa, não é 
isso, de atender os nossos munícipes. E, às 
vezes, por falta de tempo, por algum problema, 
eles não fazem as suas consultas. Então, nós 
fizemos aí a força-tarefa dos servidores 
públicos, onde nós atendemos setecentos 
funcionários, com mil e poucos procedimentos. 

Em seguida, nós fomos para o Outubro 
Rosa, que é a mamografia. Nós tínhamos uma 
fila de mais de oitocentas mulheres esperando 
por fazer uma mamografia. Então, nós temos 
uma mamógrafo que fica dentro do Hospital São 
Camilo, em uma parceria com aquele que 
explora, nós fizemos todas as oitocentas 
mamografias e zeramos a fila de mamografia. 

Aí fizemos a força-tarefa de pessoas com 
necessidades especiais. Em Aracruz temos a 
Apae e, hoje, nós temos muitos alunos que 
estão na rede municipal e talvez, por 
desconhecimento ou por falta de oportunidade, 
muitas daquelas crianças não tinham 
acompanhamento ou pelo menos um 
diagnóstico de qual era a doença, qual era o 
problema. E nós, então, fomos, fizemos na Apae 
essa força-tarefa onde atendemos todas as 
pessoas que estão na nossa rede, da Apae e 
aqueles que nem estão na rede e nem estão na 
Apae. Nós atendemos a todas as pessoas e 
também zeramos essa fila de espera. 

E nós, então, iniciamos lá, desde 2017, a 
reestruturação das unidades básicas de saúde e 
alteramos o horário. Era de 7h as 17h e nós 
passamos para 8h as 18h, para dar 
oportunidade daqueles que precisam sair do 
trabalho às 16h, às vezes, às 17h, então, ele terá 
oportunidade de ser atendido na unidade 
próxima à sua casa. 

Tivemos, no final de 2018, uma crise que 
tivemos que enfrentar e talvez até com um 
pouco de coragem. O nosso PA funcionava 
dentro do Hospital São Camilo, junto com 
pronto-socorro. Então, era pronto-socorro e PA. 
Só que as pessoas não faziam distinção do que 
era um PA de um OS, ou seja, de um pronto 
atendimento para um pronto-socorro. 

Estavam juntos e elas reclamavam 
muito, porque esperavam em uma fila muito 
grande, porque o pronto-socorro é urgência e 
emergência. Ele chega, o paciente chega e se ele 
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estiver com a tarja no braço, vermelha ou 
laranja, ele é preferencial. Mas o pai que está 
com o filho no colo ou a mãe que está com o 
filho no colo, com febre, para ela é prioridade o 
filho dela, não é isso? Nós entendemos isso. 

Então, a gente trabalhou com o hospital 
para que a gente pudesse melhorar o 
atendimento lá dentro, mas acabou a gente não 
chegando a um acordo. Então, em 28 de 
dezembro de 2018, nós optamos por criar uma 
UPA. Fizemos essa UPA, basicamente, no final 
de semana. No dia 28 de dezembro, numa 
sexta-feira, nós tivemos sábado, domingo, 
segunda e terça, que foi o Ano Novo, e na 
quarta-feira, dia 2, nós já estávamos 
funcionando com uma UPA. Nós fomos fazendo 
as ampliações e as reformas e hoje está aí uma 
UPA 24h. Já passaram por ela, este ano, mais de 
cem mil pessoas. Mais de cem mil pessoas já 
foram atendidas na UPA do Vila Rica. 

Em seguida, trabalhamos junto a Suzano. 
A Suzano tem uma unidade de atendimento 
privado, que era na época da Aracruz Celulose, 
que foi construída, que é uma clínica, chamava 
Climeb. Então, fizemos uma parceria com, na 
época ainda era Fibria, hoje Suzano, eles 
cederam um espaço e lá inauguramos uma 
unidade de saúde muito bem equipada. Doutor 
Hércules até teve oportunidade de visitar, não 
é, Doutor Hércules? Tiramos de um lugar 
inadequado e levamos para esse lugar, que é 
muito bem preparado e pronto para um 
atendimento, em Coqueiral. 

A Farmácia Cidadã. A Farmácia Cidadã foi 
outro sonho realizado também muito 
rapidamente. Segundo à Sesa, eles já tinham 
tentado levar essa farmácia para Aracruz há 
algum tempo porque tanto o pessoal de 
Aracruz, como João Neiva, Ibiraçu, Fundão e 
Santa Teresa vinham pegar esse remédio em 
Cariacica. Inclusive Aracruz. Então, em três 
meses conseguimos adaptar um prédio, que fica 
lá no Guaxindiba, numa unidade de saúde 
grande, e adaptamos. Em três meses 
conseguimos, junto ao Governo do Estado, levar 
para lá a Farmácia Cidadã, que hoje atende 
Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Fundão e Santa 
Teresa. Todo esse trabalho foi executado. A 
secretária Clenir está chegando aí, que é a 

responsável por conduzir todo esse processo 
que aconteceu em Aracruz. Então, a Farmácia 
Cidadã, hoje, atende esses cinco municípios e 
atendendo muito bem. 

Então, temos hoje a garantia de ajudar 
Aracruz economicamente, porque tiramos os 
carros da estrada, o gasto com combustível, mas 
também estamos ajudando os outros quatro 
municípios, que deixaram de vir a Vitória para ir 
para Aracruz. Com isso, estamos fomentando a 
economia porque ao lado da farmácia já abriram 
bares, já abriram restaurantes, porque as 
pessoas vão para lá e precisam se alimentar, 
comprar alguma coisa. Com isso, fomentamos a 
economia também do município. 

Esse foi outro desafio. Esse, aliás, era o 
que estava planejado, abrir uma UPA 24h em 
Barra do Riacho. Nós temos uma orla que tem 
mais ou menos trinta mil habitantes, que vivem 
na orla do município. Mas em função de termos 
que ter aberto essa UPA no início de 2019, 
prorrogamos um pouco a de Barra do Riacho. 
Então, em dezembro de 2019 entregamos mais 
essa UPA em Barra do Riacho, que nos primeiros 
quinze dias atendemos duas mil e poucas 
pessoas. Até porque lá temos praias. Hoje as 
praias, com o verão, tem muita gente passando 
férias, turistas, moradores da região. Então, 
estão com essa UPA 24h em Barra do Riacho.  

Isso já são as unidades de saúde, que no 
início falei, que ampliamos algumas, 
reformamos outra. Essa é uma unidade de 
Guaraná. A unidade de Guaraná fica no fundo, 
lá. Estamos fazendo toda essa frente, uma parte 
é a unidade nova, e vamos reformar a parte 
antiga. Então, vai ficar uma unidade para 
atender a população do distrito de Guaraná, que 
é de em torno de mais ou menos dez, doze mil 
habitantes, que ficam naquele entorno do 
distrito de Guaraná. 

Central de Ambulâncias, que, aliás, é a 
única do estado municipal. Criamos a Central de 
Ambulâncias porque tínhamos muitas 
dificuldades. As ambulâncias ficavam nas 
unidades e se a ambulância saísse e tivesse 
outro caso, não tinha ninguém para socorrer. 
Então, criamos a central. Com a Central de 
Ambulâncias, determinamos um prazo de no 
máximo em vinte e cinco minutos atendemos 
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qualquer lugar do município. Porque a 
ambulância que estiver mais próxima àquela 
região vai atender. Isso nos ajudou muito com a 
criação da Central de Ambulâncias. 

Ordem de serviço da unidade de saúde 
eu não falei, não sei se está na apresentação, à 
frente, mas adquirimos também, todas as 
ambulâncias são do município, que eram 
alugadas e compramos tudo ambulância nova, 
do município. 

Ordem de serviço de Vila do Riacho. Vila 
do Riacho é um distrito que tem mais ou menos 
cinco mil habitantes e que tem uma unidade 
muito antiga. Essa unidade é pequenininha, mal 
projetada para os dias de hoje porque foi feita 
muitos anos atrás, e optamos em fazer uma 
unidade nova. Está licitada e devemos dar 
ordem de serviço na próxima semana para a 
construção dessa unidade de Vila do Riacho.  
 Aí, vêm os novos projetos que estão em 
licitação: um Centro Odontológico da Orla, um 
CEO, que é o Centro Odontológico da Orla. O 
prédio é próprio. Nós estamos fazendo uma 
reforma no prédio para instalar três gabinetes 
dentários, que vão funcionar até 22h. Hoje, nós 
já temos um funcionando até 22h na sede do 
município, na UPA de Vila Rica.  

Aqui tem mais, que tem a pré-licitação, 
Barra do Sahy, também tem uma unidade de 
saúde, que é muito antiga, e nós vamos fazer 
uma reforma. Talvez a gente precise fazer uma 
nova, porque o prédio está muito ruim. Mas os 
recursos já estão garantidos e nós vamos fazer 
essa obra de Barra do Sahy. 

E, em breve, essa Central de 
Ambulâncias, que nós mostramos agora a 
pouco, ela se transformará no Samu. O Samu já 
tem todos os procedimentos burocráticos 
concluídos, já está tudo pronto, depende 
apenas agora de a gente fazer a cobertura na 
Central de Ambulâncias, porque a ambulância 
Samu tem um oxigênio, a bala de oxigênio que 
não pode retirar, porque é emergência e não 
pode ficar no sol. Assim que nós cobrirmos, o 
projeto ficando pronto, para a gente cobrir, uma 
coisa que não é demorada, nós teremos então 
em Aracruz o Samu. E o Samu de Aracruz vai 
com uma novidade: ele vai com um carro 
intensivista, ou seja, é um carro que vai 

totalmente preparado para chegar antes 
da ambulância. Ou seja, ali vai ter um médico 
intensivista, o carro todo preparado. Se precisar 
fazer uma intervenção cirúrgica ali no local do 
acidente, ele vai ser feito sem intervenção para 
depois a ambulância então retirar aqueles que 
se acidentaram e levar para os hospitais. 

Situação assistencial da saúde, o que 
encontramos ou como era: quatorze mil 
pacientes em fila de espera, alguns desde 2015, 
dezessete propostas de TAC. Nós tínhamos 
dezessete propostas de TAC. Nós resolvemos 
todos eles sem nenhum problema com a Justiça, 
com o Ministério Público. Todos eles foram 
resolvidos. Não é isso, secretária? Todos foram 
resolvidos graças a Deus.  

Sede Administrativa inadequada e sem 
equipamentos administrativos. Tudo reformado. 
Fizemos uma reforma geral na secretaria com 
compra de equipamentos novos, com os 
computadores, todos os equipamentos da 
secretaria hoje são novos com um novo design, 
que foi feito lá com paredes, que chamam de 
baias, para um ver o outro trabalhando. E isso 
foi muito interessante, que a equipe está muito 
entrosada. 

E todo esse resultado se dá em função 
de uma equipe que está preparada, que está 
entrosada e que quer mostrar serviço. Isso é 
fundamental. Para isso foram feitos 
treinamentos, foram feitas várias coisas que 
pudessem motivar os nossos funcionários. 

E, por último, o acondicionamento de 
vacinas, que era inadequado. Hoje, nós temos as 
câmaras frias, tudo separado, tudo dentro do 
seu devido lugar, que está muito bem guardado 
e guarnecido para não ter um problema de 
estragar material, estragar vacina. Então, essa é 
a Secretaria de Saúde. 

Situação assistencial, o que encontramos 
ou como era: a rede de transporte em 
ambulância, que eu acabei de falar agora há 
pouco, eram carros alugados com muitos 
problemas. Tivemos um problema até no início 
do mandato de um paciente que caiu da 
ambulância, que a porta abriu, enfim. Então, 
esses problemas todos foram resolvidos, 
solucionados com a aquisição de nove 
ambulâncias novas. Então, essas nove 
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ambulâncias são do patrimônio e estão 
funcionando a todo vapor. 

A rede de marcação de consulta sem 
regulação: cada unidade marcava uma consulta 
e não tinha muito critério, era muito difícil. Com 
isso se faziam consultas duas vezes, porque não 
tinha muito critério para que pudéssemos fazer 
essa regulação. Hoje, nós temos um único local 
que se marca consulta. O médico é que atende, 
não é mais enfermeiro que diz que você tem 
que fazer ou não a consulta. Então, nós temos o 
RT, nós temos todo o aparato para que de 
fato nós possamos atender o nosso munícipe 
com segurança e dar a ele o que de fato 
necessita. É um exame, é uma radiografia? 
Porque lá, no passado, a pessoal falava assim: 
Ah, eu quero fazer uma tomografia. Não, mas 
quem fala que se deve fazer ou não é o médico, 
porque o médico é que vai identificar. Porque 
isso tudo é muito caro e, muitas vezes, se faziam 
muitas radiografias, tomografias, esses exames 
mais caros, às vezes sem necessidade. Então, 
hoje, tudo é muito bem preparado para que, 
além de você atender melhor a comunidade, 
também otimize os recursos públicos, que não 
são fáceis. 
 Nós tínhamos um déficit de onze milhões 
na Saúde, quando assumiu. Então, esses valores, 
com o trabalho feito, nós zeramos esses onze 
milhões. Hoje a Saúde funciona muito 
redondinha, muito certinha, com muito cuidado.  

A secretária explorou muito a questão do 
SUS, os recursos do SUS, que, às vezes, estavam 
em alguma conta que não era usada, e você 
perde esse recurso se você perder o prazo. 
Então, nós fizemos um trabalho através da 
secretária, pelo seu conhecimento, que nós 
usamos todos os recursos disponíveis para 
Aracruz, do SUS, foram usados para que nós 
pudéssemos avançar da forma que avançamos.  

Por fim, servidores, já falei, sem 
treinamento e equipes desorganizadas. Todo 
esse trabalho foi feito de uma forma em que 
nós pudéssemos dar esse treinamento e o 
conhecimento das pessoas e que pudessem 
fazer com que elas se entusiasmassem com o 
que elas estão fazendo, que é o 
empoderamento, para se sentirem poderosas. 
Vamos dizer assim: que a aquela Secretaria é 

delas! Então, o empoderamento. Isso é muito 
importante, porque eles começam a fazer um 
trabalho e se sentem orgulhosos quando veem 
o resultado, e que foi feito por eles. Então, essa 
equipe está, além de organizada, motivada e 
capacitada com equipamentos que dão 
condições de dar os resultados que nós estamos 
obtendo em Aracruz. 

A estrutura física, como está hoje? Eram 
quinze unidades de saúde, três postos, dez 
farmácias, uma Farmácia Cidadã e um Centro de 
Especialidades Médicas, que é o Cema, que 
acabei de falar. Concentramos tudo no Cema, 
onde são feitos os pedidos e as solicitações de 
exames, radiografias e outras coisas. A estrutura 
física: o Almoxarifado, que compõe a Saúde; 
dois Centros de Reabilitação, uma Central de 
Ambulância, uma Agência Municipal de 
Marcação de Consultas - o AMA - e um serviço 
médico de perícia, autorização e regulação. Isso 
tudo está dentro da estrutura da Saúde. 

A Central de Programas de Prevenção e 
Tratamento de Doenças Transmissíveis, a 
Central de Transportes, um Centro de Saúde 
Mental - o Caps II - e um Centro de Gestantes de 
Alto Risco, que é a Casa Rosa. Isso tudo 
funcionando plenamente.  

A estrutura física, como está? Um Centro 
de Vigilância Sanitária, um Centro de Vigilância 
Ambiental e um Centro de Controle de 
Zoonoses. 

Atenção Primária. Total de equipes do 
PSF - hoje se chama ESF, mais continua PSF, o 
pessoal acostumou-se a PSF -: são vinte e oito. 
Equipes completas, nós temos dezoito; equipes 
incompletas, seis. Quando a gente fala em 
equipe incompleta é o médico que está 
faltando. Geralmente é o médico. É a 
dificuldade, às vezes, de contratação, e tem 
essas dificuldades. E as equipes de Atenção 
Primária são seis. Aguardando a aprovação do 
Ministério da Educação para a residência 
médica, e aí chegaremos ao teto de trinta e seis 
equipes. Nós vamos falar lá na frente... (Pausa)  

Já foi aprovado? (Pausa) 
Então já foi aprovado pelo Ministério. 

Então, nós teremos aqui a parceria com o Icep, 
Sesa. Recebemos pelo projeto de provimento, 
até o momento, dez médicos bolsistas e quatro 
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cirurgiões dentistas, que ficarão por três anos 
fazendo a sua residência médica. Com isso, nós 
vamos ter a garantia de que, nas unidades, nós 
teremos um médico com mais tempo. Porque, 
agora, você contrata o médico; ele vai para lá, 
mas, se ele recebe outra proposta, ele sai, e nós 
ficamos sem o médico. Agora, não. Com a 
residência, eles vão ficar, porque eles têm um 
compromisso de três anos para se especializar. 

Com o projeto de qualificação e atenção 
primária e qualificação APS, em parceria do 
Icep, Sesa, Aracruz pode receber até doze 
médicos em residência nas unidades de saúde. 
O projeto prevê a qualificação dos profissionais 
de Atenção Primária, cursos de especialização, 
três anos de atuação em Aracruz - foi o que eu 
acabei de falar. 

Produção de Atenção Primária. Então, 
consultas gerais: em 2017, nós fizemos noventa 
e três mil; 2018, cento e oitenta e nove mil, 
oitocentos e seis; 2019, cento e setenta e um e 
trinta e oito; procedimentos individuais, 
quatrocentos e quarenta mil, novecentos e 
oitenta e nove; 2018, quinhentos e quarenta e 
sete mil, cento e vinte e oito; e 2019, seiscentos 
e dezenove e quinhentos e dois. Equipe 
odontológica: são trinta dentistas, sendo um 
cirurgião buco-maxilo-facial; dois dentistas 
odontopediatras - nome bem complicado este! 
Um dentista de pacientes com necessidades 
especiais e um dentista endodontista. Nomes 
complicados! Trinta dentistas, sendo três 
dentistas de estratégia da Saúde da Família; 
onze dentistas clínicos; um coordenador de 
saúde bucal e vinte e cinco auxiliares da saúde 
bucal.  
 Saúde de Aracruz em números: são 
quinze unidades de saúde, três pontos de apoios 
inaugurados - ponto de apoio é em regiões que 
ficam distante da unidade, a gente põe um 
ponto de apoio. Então são três pontos de apoios 
inaugurados, que é o Sauê, Irajá e Mar Azul. 
Esse Sauê e o Irajá foram criados por nós, Mar 
Azul foi melhorado, também funcionava 
precariamente, nós melhoramos; doze unidades 
reformadas, isso feito por nós: Santa Cruz, 
Coqueiral, Barra do Riacho, Jacupemba, 
Mambrini, Guaraná, Guaxindiba, Bela Vista, 

Caíque, Vila Rica, Mar Azul e Sauê. Isso tudo foi 
feito por nós, nessas reformas.  
 Uma unidade em construção em Vila do 
Riacho, essa que eu acabei de falar, a publicação 
de ordem de serviço já está pronta, faremos isso 
na semana que vem; duas unidades de 
ampliação e reforma: uma em Guaraná, entrega 
prevista para março de 2020, e uma em Barra 
do Sahy em fase de licitação. 
 As UPAs 24h de Vila Rica, mais de cem 
mil atendimentos em menos de um ano, e a 
Orla de Barra do Riacho, que também é uma 
UPA inaugurada no final do ano passado, em 
dezembro; uma Farmácia Cidadã de 
medicamento de alto custo; um Centro de 
Hemodiálise Municipal, previsão inicial de 
atender a cento e vinte pacientes dos quatro 
municípios, que eu citei anteriormente. 
 Ok? (Pausa) Beleza! Muito obrigado! 
 
  O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Parabéns, prefeito Jones Cavaglieri, 
mostrar para o estado, nós estamos falando 
para o estado ao vivo. E é bom que estado, os 
prefeitos, eles se mirem no que tem feito 
Aracruz. 
 Nós estamos com a presença da autora 
Clenir Avanza também, Vinícius, que assessor de 
imprensa, e o Renato também, que estão aqui 
presentes, além da equipe que está sentada ali 
fora. Nós queremos dar um abraço a todos e 
dizer da satisfação de estar aqui, na Assembleia, 
podendo falar de saúde. 
 Estamos vindo do Palácio Anchieta, neste 
momento está acontecendo na reunião com o 
governador e quase todos os prefeitos do 
estado. Mas o prefeito deu preferência para vir 
aqui. Nós nos encontramos no Palácio e viemos 
para cá, porque é muito mais importante, 
naturalmente lá não é menos importante, mas 
também pode equivaler o que nós estamos 
fazendo aqui, mostrando ao estado como é que 
se organiza a saúde. 
 Os prefeitos que vão nos assistir ou que 
estão nos assistindo, o secretário de Saúde, que 
se mirem no exemplo de Aracruz. 
 Doutora Clenir Avanza, secretaria 
municipal, mudou totalmente, com a sua 
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experiência e sua dedicação e com a sua equipe, 
o sistema de saúde Aracruz. 
 Dentre outras coisas, o prefeito não 
relacionou ali, mas eu sou testemunha pessoal 
da atenção para os índios, que são muito 
esquecidos. Chegamos a levar ao congresso 
brasileiro os índios, todos de cocar, todos 
vestidos a moda de índio, lá no congresso 
brasileiro, que foi mostrado para o Brasil inteiro, 
com o ministro da Saúde, com doutor Gebran, 
doutor Arnaldo Hossepian, doutor Renato, 
enfim. Mas, quando nós entramos com os índios 
lá, todo mundo de gravata e os índios entraram 
todos vestidos de índio.  
  A recomendação que eu fiz para eles, 
eles estiveram aqui antes de ir para lá, foi que 
eles fossem com a roupa de índio, mas não 
fossem pelado, porque, senão, ia dar problema 
lá dentro do congresso. Então, eles obedeceram 
direitinho.  
 Então, nós fomos lá, eu fui testemunha, 
o prefeito entregou, com a secretária e equipe, 
àquela época, cinco veículos zero quilômetro 
para atender os índios; cinco bicicletas também, 
para que os agentes saúde pudessem se 
locomover, ir até as tribos, não ficarem 
esperando aqui, não. Foi lá, onde está a 
necessidade do cidadão.  

Aracruz está tendo esse sucesso porque 
a doutora Clenir também sabe onde requerer os 
projetos, as verbas que o Ministério da Saúde 
tem, que muitos municípios perdem por não 
saber apresentar projeto e requerer. 
 Eu lembro muito bem que nas últimas 
administrações de Vila Velha para a área social 
havia onze milhões sem ser usado porque não 
sabiam apresentar nenhum projeto. Isso em 
Aracruz mudou naturalmente. A gente sabe que 
tem, estamos falando do estado inteiro, tem os 
adversários, tem aqueles que são contra, e isso 
faz parte da democracia.  

A crítica é boa porque a gente não é 
dono e nem sabe tudo. A crítica é boa para nos 
ajudar. A crítica é naturalmente honesta, crítica 
correta que quer melhorar o município, assim 
como nós temos a oposição aqui na Assembleia. 
A gente tem naturalmente que observar a 
oposição que realmente é consistente, que tem 
projeto, tem sugestão, que não tem só crítica. 

Oh, está errado aqui, mas você mostra esse 
projeto aqui. Isso tem acontecido em Aracruz. 

Então, a doutora Clenir está aqui e eu 
gostaria que ela fizesse a complementação 
daquilo que o nosso prefeito Jones acabou de 
apresentar. 

 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Bom dia a 

todos. Quero cumprimentar o brilhante 
presidente desta comissão que tanto tem 
contribuído com a saúde pública deste estado, 
Doutor Hércules Silveira, médico atuante e 
advogado atuante.  

Eu penso, Doutor Hércules, que a sua 
formação tem contribuído muito para a 
compreensão do que é o sistema SUS, que é o 
melhor plano de saúde que se tem notícia 
mundialmente, porque ele tem todos os 
recursos. E foi isso que nós fizemos em Aracruz. 
O prefeito Jones priorizou todos os 
atendimentos do SUS, principalmente a porta de 
entrada, que é a saúde primária. A partir daí a 
gente conseguiu reorganizar a saúde no 
município. 

E eu queria deixar um dado importante 
para todo o estado, Doutor Hércules, o 
município de Aracruz conseguiu criar uma única 
rede de saúde conectando todos os seus 
procedimentos a um único hospital que tem lá. 
E o grande gargalo da regulação do SUS é 
principalmente as cirurgias ortopédicas e isso 
agora está sendo feito em Aracruz. Inclusive, 
está para ser aprovado, e a gente já vai poder 
atender mais quatro municípios, referenciando 
todas essas cirurgias em todas as especialidades 
ortopédicas. Principalmente a ortopedia infantil.  

Estamos iniciando a caminhada. A gente 
precisa muito desta comissão. A rede materna-
infantil, a partir do próximo mês, passa a ser 
alvo de toda atenção do Governo Jones em 
Aracruz, porque nós não temos ainda Utin e não 
podemos continuar mais sem Utin. Então, os 
procedimentos estão sendo feitos e assim que a 
gente tiver Utin nós podemos dizer, Doutor 
Hércules, que conseguimos conectar toda a 
cadeia de atendimento importante dentro do 
SUS e promover algo que é raro. E é por isso que 
o SUS não dá certo, porque é regionalização do 
serviço. 
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O senhor citou Vila Velha. Nós não temos 
o privilégio que Vila Velha tem. Vila Velha eu 
acho que tem quatro ou cinco hospitais. Tem 
uma maternidade municipal, tudo isso. E em 
Aracruz o prefeito enfrenta alguns desafios por 
ter grandes empresas e ter um único hospital. 
Mesmo assim ele resolveu investir no Hospital 
São Camilo e hoje o Hospital São Camilo integra 
a nossa Rede de Assistência tanto que fará 
gestão da Clínica de Hemodiálise, onde o senhor 
é o principal convidado no dia 07.  

Eu quero agradecer a oportunidade que 
o senhor está dando para o município de poder 
apresentar esse exemplo, que não foi com mais 
dinheiro que nós melhoramos a Rede de 
Atenção; foi com boa técnica, com essa equipe 
toda que está aí atrás, que é a equipe de 
gerentes da Prefeitura de Aracruz. Foi com uma 
equipe que discute e trabalha junta que a gente 

conseguiu regionalizar os principais serviços e 
dar a atenção que merece a saúde primária. 
 A gente agradece e parabeniza o 
senhor por, esse tempo todo, nesta comissão, 
nunca ouvi dizer que o senhor tenha faltado 
um dia. Talvez, depois das próximas eleições, 
o senhor comece a faltar aqui. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, doutora Clenir. Nas próximas 
eleições... Doutora Clenir já falou alguma coisa 
que eu não posso falar, especialmente para o 
povo de Vila Velha. 

Mas eu fico muito feliz de ver, doutora 
Clenir, os resultados positivos da Prefeitura de 
Aracruz. O Estado, hoje, o secretário de Saúde 
Nésio, está copiando o que vocês estão fazendo 
em Aracruz. Está copiando! Aracruz está 
fazendo escola, porque, hoje, eles estão 

focando toda a administração na atenção 
primária. E você sempre falou nisso, sempre, 
nos encontros que nós temos nesses 
congressos todos, nessa luta. O doutor Gebran 
também falando nos consórcios de saúde.  

São Paulo - para ter uma ideia - e Rio 
de Janeiro, desde o ano passado, fizeram um 
acordo para comprar os medicamentos, 
comprar os equipamentos, em conjunto, 
porque fica mais barato. 

Hoje, a gente, vendo que Aracruz está 
virando um centro de referência naquela região, 
a Farmácia Cidadã, por exemplo, quantas 
pessoas que tinham que vir aqui ou a Cariacica 
para apanhar sua medicação. Lá, está mais 
próximo. 

Na hemodiálise - eu já falei mais cedo e 
vou repetir -, o renal crônico fica na máquina 
quatro horas filtrando o sangue. Quatro Horas! 
Quatro horas, segunda, quarta e sexta; são três 
dias por semana.  

Essa pessoa sai da sua casa, uns de 
bicicleta, outros de ônibus, outros de carro. 
Geralmente, são pessoas de poder aquisitivo 
baixo. Então, olha o sofrimento dessas pessoas. 
Quantas pessoas que Aracruz vai tirar do 
trânsito, do perigo, do risco de acidentes, e do 
sofrimento de estar dentro das conduções 
também. 

Então, isso é uma conquista fabulosa. É a 
primeira clínica de hemodiálise municipal do 
Brasil, com recurso do município e com a 
inteligência de todos vocês que estão aqui, e de 
você também que está em casa, que não pôde 
vir, que está em Aracruz. Alguém tem que 
trabalhar, não é?! Vocês estão aqui e os 
auxiliares de vocês estão lá trabalhando, dando 
essa atenção tão importante à população. 

Então, Clenir, eu queria aproveitar 
também - já falei mais cedo -, vendo a 
dificuldade do renal crônico - eu pude sentir isso 
de perto, de ver -, eu fiz uma lei e já está em 
vigor, o renal crônico e o transplantado têm os 
mesmos direitos das pessoas com deficiência. 
Porque uma pessoa que fica quatro horas na 
máquina, três vezes por semana, ela não pode 
entrar na fila igual eu entro; ela não pode entrar 
no banco, chegar e ficar na fila; ela não pode 
chegar à condução a mesma coisa com a 
condição que nós temos. Então, essa lei já está 
em vigor; já tem mais de dois anos, três anos 
que nós fizemos. Também é uma forma de 
ajudar. 

Então, vocês estão vendo aí como que é 
a seriedade e a dedicação. E você pode estar 
certa de que a doutora Clenir é chata, enjoada, 
mesmo. Então, no Congresso Brasileiro, estava o 
ministro da Saúde, um monte de autoridade, e 
eu falei: Olha, essa aqui é uma enjoada. 
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Enjoada, por quê? Porque ela cobra, cobra 
porque quer o serviço certo. Tem que ser assim 
mesmo! 

Na verdade, não tem essa de conseguir 
alguma coisa na vida sem dificuldade, sem luta. 
Isso não existe! Se não lutar, você não vai ter 
bom resultado. As coisas não caem do céu. O 
que cai do céu, e tem caído muito, é chuva, e 
tem trazido transtorno, infelizmente, para muita 
gente.  

Eu nasci em Cachoeiro e, na história de 
Cachoeiro, foi a maior enchente; doze metros 
que o Rio Itapemirim subiu. Doze metros! Em 
Iconha, estive lá também, foi uma coisa muito 
triste. O córrego de Bom Destino, que desce o 
Rio Iconha, foi uma coisa terrível. Alfredo 
Chaves também, Vargem Alta. Então, na 
verdade, é isso aí.  

Com o governador, foi uma das pautas 
da reunião hoje de manhã. Agradecer aos 
deputados por aprovar os projetos 
rapidamente. Viemos aqui durante o recesso 
para aprovar, e tem muita casa para reconstruir, 
muita ponte para reconstruir. Infelizmente, o 
Estado vai perder muito em recursos, o 
município, mas, na verdade, quem perdeu mais 
foi quem perdeu a vida. Essa não tem como 
reconstruir, essa não tem como recuperar. 

Estou muito feliz hoje, doutora Clenir, 
meu prefeito, que muito antes de pensar em ser 
candidato a prefeito, aqui eu lancei a 
candidatura dele. Ele veio com um amigo aqui 
mostrar um projeto desse amigo, e eu falei: Está 
aqui o nosso futuro prefeito de Aracruz. Ele não 
era candidato nem falava em ser candidato. Aí, 
ele fala que eu estava fazendo uma premonição.  

 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Ele virou o 

prefeito da saúde, não é? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - O que foi melhor ainda para mim, 
melhor para a saúde porque, realmente, a nossa 
luta é muito grande. Não tem bem maior que 
você possa ter do que a sua saúde. É o bem 
maior. 

Eu falava, doutora Clenir, de quando o 
governador reuniu cerca de seiscentos 
profissionais de saúde no Salão Santiago, 

aqueles que estavam sendo contratados 
especialmente para trabalhar nas equipes do 
programa de Saúde da Família. 

O programa de Saúde da Família 
começou em Alma-Ata, ainda quando era a 
União Soviética, e começou por causa do índice 
de mortalidade infantil que tinha na cidade 
pequena. A segunda reunião foi no Canadá. Eu 
não canso de falar isso. No Canadá, o que 
aconteceu? Depois de quinze a vinte anos da 
instalação do programa de Saúde da Família, 
começaram a desativar leito hospitalar. Aqui 
você vê todo dia a construção de leito, abrindo 
leitos. O Governo passado abriu cerca de 
quinhentos e cinco leitos, um pouquinho aqui e 
um pouquinho ali. É mais do que um Hospital 
Jayme Santos Neves, que tem quatrocentos e 
vinte e quatro leitos.  

Eu já falei até com o governador, junto 
com o secretário, que o Hospital de Cariacica, 
quando inaugurar, já estará pequeno. 
Felizmente, o Governo está copiando o que 
Aracruz está fazendo, que é cuidar de você 
antes de você ficar doente. É isso aí. Nós vimos, 
inclusive, o acondicionamento das vacinas. 
Muita gente não sabe quantas vacinas que são 
perdidas ou que são aplicadas que não têm 
efeito porque foram mal acondicionadas. Então, 
eu vi ali e fiquei muito feliz em ver isso aí.  

Eu quero registrar aqui a presença desse 
time de Aracruz e quero pedir, doutora Clenir, 
que a câmera, por favor, focalize os meninos 
para mostrar ao povo de Aracruz que vocês 
estão aqui trabalhando também. Vou citar o 

nome de cada um: Mônica Garcia Jírio, por 
favor, fique em pé, Mônica - está lá atrás, está 
lá no fundão, não é, Mônica? -; Lucimara 
Forestti Loureira; Denise Ferreira de Araújo. 
Essa é a equipe municipal de Saúde de 
Aracruz.  

Tem mais aqui: Neemias Mercier 
Loureiro - francês, não é? Chique -; aqui 
também a Yasmin Ferreira Rebonato; 
Rosângela dos Santos Mathias; Magda 
Verônica Leandro Cardoso, que está aqui na 
frente; Petria Moreli Torezani; Valmir 
Alvarenga; Renata Tonon Ferreira - cadê a 
Renata? -; Nilzemar Duttogni e Gracieli Silva 
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Teixeira. Muito bem, faltou alguém? Não? 
Então, para você que está em casa, de Aracruz, 
saiba que o pessoal está aqui trabalhando. Não 
estão passeando, não. Viu?  

Então eu quero, doutora Clenir, mostrar 
para o estado o exemplo que Aracruz tem dado 
com relação à atenção à saúde, especialmente à 
atenção básica. Isso é o que realmente vai 
mudar o sistema de saúde do Brasil. 

Quer fazer alguma complementação?  
 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Sim. 
Muitas vezes as pessoas veem a gente 

deslocando a equipe em horário de trabalho, 
mas elas estão, realmente, trabalhando. Nós 
vamos sair daqui e nós temos que ir à Secretaria 
de Saúde, vamos protocolar documento, e é 
extremamente importante que a equipe, 
principalmente da saúde primária, conheça esta 
comissão, para que ela saiba que há uma 
comissão importante que pode ajudar a 
implantação dessa porta de entrada. Se nós 
fizermos isso, Doutor Hércules, eu tenho certeza 
de que nós não precisaremos construir mais 
leitos hospitalares. Porque hospitais são como 
presídios. Se o senhor construir dez hoje, dez 
estarão lotados; mil, mil estarão lotados. Nós 
precisamos trabalhar com a prevenção, sempre 
com a prevenção e reeducação em saúde. 

Essa turma que está aí, uma turma de 
gerentes, de coordenadores, é uma turma que o 
tempo todo está trabalhando e quando o 
assunto é saúde eles participam inteiramente. 
Não são funcionários, mas ficam reclusos, 
presos ao seu local de trabalho. Muito pelo 
contrário, eles participam de todas as nossas 
decisões. Decisões com resultados positivos, 
muitas vezes resultados não tão bons, mas eles 
participam disso tudo. 

E a gente agradece muito a atenção 
especial que esta comissão tem dado ao 
programa que a gente está implantando. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem! 
Eu sou testemunha da mudança da 

saúde pública, e de outros setores também, na 
Prefeitura de Aracruz. Aracruz tem uma história 
antes e depois no Jones. 

Eu quero registrar também, dê um take, 
por favor, no Renato e no Vinícius. Por favor, 
fiquem em pé para mostrar também ao pessoal 
de Aracruz que vocês estão aqui trabalhando. 
São os dois assessores de imprensa do nosso 
prefeito Jones Cavaglieri. Muito obrigado a 
vocês! 

Eu quero lembrar que Aracruz não se 
esqueceu daqueles que são muito esquecidos, 
que são os índios - os donos da terra, que nós 
expulsamos. Para quem não sabe, você que está 
em casa e muita gente aqui, Vitória se chama 
Vitória porque se chamava Vila Nova da Vitória. 
Por quê? Nós tínhamos a vila onde começou, na 
Prainha, Vila Velha, onde Vasco Fernandes 
Coutinho desembarcou. Vila Velha foi o primeiro 
estado do Brasil que foi administrado, 
governado por uma mulher. Por quê? Era 
capitania hereditária. - Nós temos mais um 
tempinho ainda, então nós vamos falar alguma 
coisa sobre cultura inútil, mas é bom povo saber 
da história. - Então, lá, Vasco Fernandes 
Coutinho desembarcou. Ele morreu muito cedo. 
Como era capitania hereditária, Vasco 
Fernandes Coutinho Filho assumiu, herdou a 
capitania, hereditária, de herança. Vasco 
Fernandes Coutinho Filho também, a mulher 
dele era Luiza Grinalda, ou Grimaldi, ou Grinaldi 
- cada um fala de um jeito -, ela herdou a 
capitania. O marido morreu e ela ficou, 
governou a capitania de Vila Velha. Aí acontecia 
o seguinte: os índios atacavam muitos os 
portugueses em Vila Velha, porque na verdade 
eles queriam a terra deles que foi tomada pelos 
portugueses. Eles eram os donos da terra. O que 
aconteceu? Vieram com as embarcações 
maiores para a Ilha de Vitória, porque os índios, 
com as embarcações mais frágeis, não podiam 
vir aqui guerrear contra os portugueses. Os 
portugueses iam lá e foram até dizimarem os 
índios. Então, botaram o nome. Aqui era Vila 
Nova. Como os portugueses dizimaram os 
índios, botaram Vila Nova da Vitória - vitória 
sobre os índios. Então, assim surgiu o nome de 
Vitória. Com o passar do tempo perderam Vila 
Nova e ficou só Vitória. Então, é isso que a 
história conta e que pouca gente sabe.  

Lembrar, também, que aqui onde nós 
estamos era água. Aqui era tudo mar. Vamos 
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botar mais onde? Palácio do Café, por aqui tudo 
era água: Praça do Papa, Tribunal de Contas, 
Tribunal de Justiça. Tudo era mar aqui. Curva da 
Jurema, Shopping Vitória, isso tudo era água e o 
homem transformou isso aqui numa ilha. 
 Igual à Ilha do Frade também. A Ilha do 
Frade era uma ilha que não é mais. Tem o 
nome, mas não é mais, porque um médico 
muito sabido, vice-governador, comprou o 
direito, fez uma ponte e loteou a ilha. José 
Moraes! Foi vice-governador do estado. Ele era 
anestesista do estado. 
 Muito bem, o que aconteceu com 
Vitória? Vitória era uma ilha que tinha noventa e 
um quilômetros quadrados, que ia até a Ilha do 
Príncipe, ali na rodoviária; ia até a Ponte da 
Passagem, onde é a Ufes; ia até a Ponte de 
Camburi. Terminava Vitória ali. Aí Vitória foi 
invadindo Serra. Pegou Camburi, o aeroporto, a 
Ufes e virou Vitória. 
 O único prefeito que mexeu nessa 
história, entrou na Justiça, para rever o 
território, foi Zé Maria Cabeça Fria, que foi 
prefeito de Serra e morreu assassinado. 
  Então, isso é para mostrar para as 
pessoas que estão em casa e algumas que estão 
aqui. Sei que todo mundo aqui sabe dessa 
história, mas é bom a gente registrar, é bom a 

gente viver um pouco mais, mas também 
estudar muito. É bom porque a gente pode 
contar a história. 
 A educação naturalmente muda as 
pessoas e as pessoas mudam o mundo. Paulo 
Freire escreveu isso antes de morrer. Nós 
vamos mudar realmente o mundo, mudando a 
saúde. Quem tem educação não fica doente. 
Quem tem educação se cuida, toma vacina, 
cuida da sua saúde, da sua pressão, da sua 
taxa de glicose, de colesterol, de triglicerídeos, 
de ácido úrico. Ainda ontem dei uma 
entrevista à Rádio Espíito Santo e falei sobre 
isso. 
 Desculpa me alongar mais, mas tinha 
que fazer esses registros. 
 Coloco, mais uma vez, à disposição o 
microfone para o prefeito Jones e a doutora 
Clenir, também, se quiserem fazer mais 
alguma consideração. 

 O SR. JONES CAVAGLIERI - Doutor 
Hércules é o deputado presidente desta 
comissão, como já disse a doutora Clenir. Nos 
honrou muito seu convite para que a gente 
pudesse estar aqui hoje, passando alguma coisa 
que nós fizemos, até para que fosse do 
conhecimento do estado. O estado todo 
participa, assiste a esse programa. Ele chega a 
todos os municípios.  
 Mas só para finalizar, queria dizer, 
Doutor Hércules, primeiro, da gratidão ao 
senhor, da premonição de 2015. Já fiz isso. Que 
o Doutor Hércules será o prefeito de Vila Velha. 
Então, estou devolvendo. Vamos só aguardar. 
 Mas queria dizer, Doutor Hércules, que o 
prefeito, quando assume a prefeitura, tem um 
desafio muito grande. Nós tivemos o desafio do 
processo que, em 2017, o Estado brasileiro vivia 
uma crise profunda, uma crise financeira, 
econômica e política, e nós assumimos nesse 
período. Então, porque não tínhamos recursos 
para tudo, optamos em entregar as obras que 
estavam iniciadas, mas focamos na saúde e 
educação. Por que saúde e educação? Porque 
por saúde a população não pode esperar. De 
saúde você precisa agora. Se você demorar, 
você morre. E a educação é porque você tem 
que fazer uma avaliação do que nós queremos 
entregar à geração que está nascendo agora, 
daqui a quinze, vinte anos. Então, já focamos 
nesses dois eixos principalmente. 
 Hoje, nós somos o primeiro lugar no Ideb 
do estado, com cidades com mais de cem mil 
habitantes, e o sexto lugar no geral. Temos uma 
saúde, hoje, referência. O Centro de 
Hemodiálise, que vamos entregar no dia sete, 
deu muito trabalho. Foram desafios. Ela me 
dizia o seguinte: Você me arrumou uma 
jabuticaba! Foram muitos problemas. Tanto que 
é o único feito por um prefeito, justamente 
pelas dificuldades, porque o poder público não é 
igual ao privado, em que você tem que tirar uma 
parede ou mudar, sem problema! Nós não 
podemos fazer isso, por isso o desafio. Mas, 
graças a Deus, com o conhecimento da 
secretária, nós vamos entregar no dia sete. 
 Então, esses resultados que nós 
colhemos hoje foram em função de um grande 
esforço, dedicação, de muito trabalho e 
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priorizando o que nós entendíamos que era 
mais importante. Hoje, então, temos essa saúde 
e temos educação, mas também temos outras 
obras. Nós estamos preparando agora o 
município com um novo projeto que é para ter 
para essas futuras gerações. 

Agradecer mais uma vez ao presidente 
desta Comissão de Saúde, tão importante, 
Doutor Hércules, que é um grande parceiro de 
Aracruz. Dizer que Aracruz está muito feliz com 
essa parceria, com tudo que o senhor tem nos 
ajudado em Aracruz, como deputado, e por esta 
oportunidade de a gente poder falar para o 
estado do Espírito Santo sobre a questão da 
saúde e de Aracruz.  

Muito obrigado, um bom dia a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutora Clenir, quer complementar 
mais alguma coisa? 

 
A SR.ª CLENIR SANI AVANZA - Não, só 

agradecer. O nosso sentimento é de gratidão 
por esta comissão, por o senhor sempre nos 
atender, e de gratidão também à população de 
Aracruz que acreditou no projeto, ajudou o 
projeto, estimulou esse projeto de saúde e hoje 
nós podemos apresentar para todo o estado um 
projeto novo de saúde, conectado e baseado no 
tripé do SUS, do Sistema Único de Saúde, e 
implantando a Lei 8080, seguindo todos os 
protocolos legais e assistenciais e está aí o SUS 
provando que dá certo. Em Aracruz, o SUS deu 
certo e a gente quer agradecer a confiança e a 
participação do senhor também como advogado 
e como médico nesse novo programa nosso lá.  

Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem. 
Acabei não registrando o final da 

conversa, um discurso que fiz para mais de 
seiscentos profissionais da saúde, no Palácio, no 
Salão Santiago, eu falava o seguinte: Se você não 
gostar de gente, não faça saúde, vai fazer outra 
coisa.  

Os funcionários são importantes, cada 
um na sua profissão. O pedreiro é importante, o 
advogado, o engenheiro, enfim, os nossos 

jornalistas todos importantes, mas trabalhar 

com gente tem que gostar de gente, tem que 
saber ouvir, tem que ter paciência. 

O meu filho é médico, hoje é professor, 
dá curso em Londrina, de dois em dois meses 
vai dar curso de ultrassom. Eu falo com eles: 
de vez em quando você senta naquela cadeira 
do paciente e pergunta a si mesmo se é assim 
que você gostaria de ser tratado. Então, 
medicina, saúde é desta forma: tem que ter 
paciência. 

Então estamos, Jones, chegando mais 
ao final. Eu queria que o pessoal da gerência 
continuasse ali, porque eu acho que é o 
melhor lugar para a gente tirar uma foto, 
senão é muita gente, não vai sair todo mundo. 
Vocês ficam aí mesmo e nós vamos tirar uma 
foto com vocês. 

Estamos chegando mais ao final da 
nossa reunião da Comissão de Saúde. 

Clenir e Jones, eu tenho orgulho de 
poder falar do que vocês estão fazendo na 
saúde e em todas as áreas em Aracruz. Eu 
tenho orgulho de falar sobre isso. Muito 
obrigado e continuem assim. Não precisa 
melhorar, não. Continuem fazendo o que fazem. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a nossa reunião convidando todos para 
próxima terça-feira, aqui mesmo, às 9h. 
Estaremos recebendo aqui a Graça Goltara, que 
é mãe da Isabela, que tem uma síndrome que 
chama Cri-du-chat. Só tem duas pessoas no 
estado com essa anomalia congênita. A Isabela 
tinha uma condenação para morrer aos três anos de 

idade. Terça-feira ela estará fazendo vinte e oito 
anos e a mãe dela estará aqui, como foi no ano 
passado. 

É uma doença que nós descobrimos Cri-
du-chat. Sou obstetra, sou parteiro e nunca vi 
isso: quando nasce, ao invés de chorar, a criança 
mia. E o obstetra, o neonatologista têm que 
prestar muita atenção sobre isso, porque é uma 
coisa que tem que detectar logo na hora do 
nascimento. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião. 

 
(Encerra-se a reunião às 11h59min)  
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