
O DOUTOR SUS 

(Publicado no jornal O POVO em 28 de Dezembro de 2010) 

Com um espetacular discurso na Universidade de Stanford, Steve Jobs, “o 
cara” da Apple, nos instiga sobre o que ele chama conexões de pontos, 
fatos que aprontamos... ou que a vida nos apronta. Quanto mais revejo 
Steve Jobs no Youtube, mais me encanto com essa sua verve nostradâmica. 
Mais cedo ou mais tarde, as coisas que fizemos se conectam, diz Jobs! 

Ao deixar o Ministério das Comunicações, em 2005, confesso que me 
inquietava não termos feito mais para a tão necessária inclusão digital. O 
Ministro Eunício Oliveira conseguira emplacar a TV digital brasileira, 
consolidar o programa Gesac (13.379 pontos de Internet, via satélite), 
instalar o projeto Giga (rede de alta velocidade). Mas restava muito a fazer. 
No entanto, Jobs tinha razão. Mais tarde viriam as conexões!  

Em 2009, encontro-me com o nosso Doutor SUS dentro de um avião 
saindo do “velho Cocorote” a caminho do Canadá. Enquanto eu buscava 
aplicações para o Cinturão Digital, 3000 km de fibra ótica implantados por  
Cid Gomes, ele pesquisava sobre inteligências para tomada de decisão em 
saúde. Antes de aterrissarmos em Toronto, o Doutor SUS já “craneava“ o 
Lariisa, um projeto que captura informações da família com a TV digital e 
as transporta, via o Cinturão Digital, para bases de dados inteligentes, 
produzindo recomendações aos gestores de saúde (O Povo, 4/12/2010). 

De repente, as conexões de que fala Steve Jobs se revelam no limiar de 
2010! Uma notícia nos remete ao sonho da inclusão social com tecnologia 
digital: o nosso Doutor SUS, agraciado pelo presidente Lula como 
Comendador da Saúde por relevantes serviços prestados, ocupará a 
Secretaria de Gestão Estratégica do MS.  

Acredito que, com a TV digital de Eunício e o Cinturão Digital de Cid, o 
Lariisa dará importante contribuição ao Brasil. Trata-se de mais uma 
”sacada” de Luiz Odorico Monteiro de Andrade, filho de Dona Lalazinha 
do Arneiroz, o Doutor SUS. 
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