
SUGESTÃO DE NOTA 
 

15 de abril de 2008. 
  
INCOR TEM NOVO DIRETOR-EXECUTIVO 
 
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas) já tem 
um novo Diretor-Executivo em atuação. Dr. Edison Tayar tomou 
posse no cargo em 28 de março último, sucedendo a gestão do 
Prof. Dr. David Uip, que ocupou o cargo entre março de 2003 e 
março de 2008.  
 
No final de 2007, Dr. David já havia anunciado sua decisão de deixar a 
Diretoria-Executiva do Incor para tratar de projetos pessoais. Agora ele 
continua atuante no hospital - onde trabalha há mais de 20 anos - como 
médico e diretor do Serviço de Gestão do Ecossistema Hospitalar. 
 
Antes de assumir a Diretoria-Executiva do Incor, Tayar ocupava a 
Diretoria de Ações Hospitalares da Secretaria de Saúde do Município de 
Jundiaí, onde ingressou, em março de 2006, como diretor técnico. 
Casado, 58 anos, e pai de dois filhos, o novo diretor tem uma sólida 
carreira no segmento de gestão de serviços e de sistemas de saúde 
públicos e privados, com ênfase em hospitais particulares. 
 
Sua experiência está centrada na visão mercadológica, no 
reconhecimento e gestão das estruturas de poder informal das 
organizações, sustentada por: visão técnica de todos subsistemas, 
desenho de sistemas de informações adequados a cada realidade e 
fortalecimento e desenvolvimento da equipe. 
 
Tayar é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(1976) e tem pós-graduações em saúde pública, pela Faculdade de 
Saúde Pública da USP (1983), e em administração hospitalar, pela 
Eaesp/FGV (1978). Sua residência médica em administração hospitalar 
em saúde foi feita no Hospital das Clínicas da FMUSP (1978). 
 
Antes de ingressar na Secretaria de Saúde do Município de Jundiaí , ele 
foi secretário adjunto da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo 
(fevereiro a maio de 2005) e ocupou o cargo de administrador do 
Hospital Sírio Libanês (março de 1986 a janeiro de 2005). 
 
Atuou também como Diretor-Executivo do Programa de Estudos 
Avançados em Administração Hospitalar e de Saúde da Fundação 
Getúlio Vargas – Proahsa (janeiro de 1984 a fevereiro de 1986).  



 
No Ministério da Saúde, foi assessor da Divisão Nacional de Organização 
de Serviços de Saúde (março de 1980 a janeiro de 1984). 


