
01) O programa de combate à AIDS implantado na sua gestão foi copiado por outros países e apontado 
como exemplar pela ONU;

02) Implantou a lei de incentivo aos medicamentos genéricos, o que possibilitou a queda dos preços dos 
medicamentos;

03) Regulamentou a lei de patentes;

04) Ampliou as equipes do Programa de Saúde da Família - PSF;

05) Eliminou os impostos federais dos medicamentos de uso continuado;

06) Encaminhou resolução junto à Organização Mundial do Comércio para licenciamento compulsório
de fármacos em caso de interesse da saúde pública;

07) Organizou o Sistema Nacional de Transplantes e a Central Nacional de Transplantes;

08) Promoveu milhares de cirurgias por intermédio de mutirões combatendo doenças como, por exemplo, a 
catarata;

09) Implantou a vacinação gratuita contra a gripe, pneumonia e tétano para todas as pessoas com mais de 
60 anos;

10) Eliminou doenças como o sarampo;

11) Criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

12) Criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

13) Tornou mais rigorosa a política anti-tabagista no Brasil, com a proibição da publicidade e a introdução 
das imagens de impacto em embalagens de cigarro;

14) Criou o programa Bolsa-Alimentação para combater a mortalidade infantil e a desnutrição em famílias 
pobres do país;

15) Criou o programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento que tem por objetivo assegurar o acesso 
e a qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério (pós-nascimento), 
além da assistência neonatal;

16) Assinou convênio com o Estado de São Paulo permitindo assim que 7,5 mil atendentes de enfermagem 
concluíssem o ensino fundamental;

17) Instituiu o Dia Nacional da Fibrose Cística;

18) Implantou o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae) que
destina-se a capacitar os atendentes de enfermagem que atuam nos serviços de saúde sem a qualificação 
profissional necessária;

19) Assinou acordo de cooperação entre a Agência Nacional de Pesquisa em AIDS da França e o Programa 
Nacional de DST/aids do Ministério da Saúde para o intercâmbio nas áreas de vacinas, medicamentos e 
estudos econômicos e comportamentais;

20) A frente do Ministério da Saúde foi eleito pela revista Worldlink, que publicou a seleção dos
melhores ministros do mundo, como o Ministro Mundial da Saúde;

21) Enquanto Ministro da Saúde triplicou a distribuição gratuita de medicamentos para a população
que não tem condições de comprá-los nas farmácias (programas de Farmácia Básica, Farmácia
Popular e Medicamentos de Alta Complexidade);
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22) Ampliou o número de agentes comunitários de saúde em todo o Brasil;

23) Realização de campanhas contra a diabetes e a hipertensão com exames aos brasileiros de
mais de 40 anos e tratamento gratuito a todos os que tiverem essas doenças;

24) Introdução de anestesia nos partos do SUS (antes não existia);

25) Implantação do Sistema Nacional do Câncer com a organização de uma Rede Nacional de
Assistência aos pacientes com câncer, sendo 256 Serviços de Oncologia (centros de alta
complexidade + serviços de quimioterapia e radioterapia);

26) Criou 34 distritos de saúde indígena, treinando mais de dois mil agentes comunitários indígenas;

27) Implantação do Sistema Nacional de Atendimento em Urgência e Emergência;

28) Implantação do Sistema Nacional de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física;

29) Implantação da rotulagem nutricional obrigatória em todos os alimentos fabricados e
comercializados no país, para ajudar os consumidores na escolha de uma dieta mais saudável;

30) Implantação de novos exames para detecção dos vírus de hepatite C e Aids nos doadores de sangue;

31) Proibição de venda de álcool etílico líquido no comércio para evitar que continuem ocorrendo
acidentes com fogo que têm provocado lesões em 150 mil pessoas a cada ano;

32) Criação do Cartão Nacional de Saúde;

33) Aprovação da lei que regulamenta os planos de saúde;

34) Investimentos de R$ 3 bilhões na construção, conclusão e equipamentos  de hospitais e centros
de saúde em todo o Brasil;

35) Campanha de prevenção ao câncer do colo de útero;

36) Campanha de vacinação contra rubéola;

37) Aumento da remuneração do SUS pelos partos em cerca de 160%;

38) Aumento das consultas pré-natais no sistema público para cinco consultas;

39) Queda da mortalidade materna nos hospitais do SUS, de 37 mortes/100 mil internações em 1995
para 26/100 mil em 2001;

40) Enquanto governador de São Paulo obteve a diminuição de 92% dos casos de dengue no Estado;

41) Criou os AMEs - Ambulatório Médico de Especialidades;

42) Terminou e entregou o Instituto do Câncer ‘‘Octávio Frias Filho’’;

43) Criou os AMAs - Ambulatório Médico Assistencial;

44) Implantou o Programa Mãe Paulistana;

45) Contribuiu decisivamente para a aprovação da Emenda 29, que vinculou as verbas públicas para a Saúde.
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