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São Paulo, 09 de maio de 2020  

Ofício n. 1138/2020 

Procedimento nº 132/2020 

 Senhor Governador do Estado de São Paulo 

                                                     Ainda no mês de março, encaminhamos 
Recomendação a Vossa senhoria e  também ao Sr Secretário Estadual de saúde 
( doc 01 em anexo), recomendando fossem tomadas medidas de urgência para 
produção de insumos e respiradores cuja oferta e valor no mercado internacional 
já apontavam dificuldade em sua aquisição . 

                                                        Na citada Recomendação, pontuamos, 
expressamente, que o Poder Público atentasse à existência de projeto de 
ventiladores de emergência na Escola Polítécnica da USP  e à  possibilidade de 
produção a baixo custo, inferior a R$ 2.000 ( dois mil reais ) a unidade, conforme 
noticiado na mídia.  

                                              Todavia, além de Vosso Governo e a pasta da 
saúde  não terem  esclarecido  ao Ministério Público as gestões que efetuaram  
junto à Escola Politécnica para incentivar e viabilizar o projeto, foi amplamente 
noticiado pela mídia que foi  frustrada a compra de respiradores no exterior pelo 
preço de  vinte mil dólares a unidadei.Preço notoriamente superior ao previsto 
para o ventilador de emergência da Escola Politécnica, cujo produto ainda não 
se deparará com  as dificuldades de importação deste momento. 

                                             O protótipo de ventilador de emergência da Poli, 
conforme informações que o Prof. DR Marcelo Zuffo (coordenador do projeto)  
prestou à Promotoria de Saúde, já  foi testado  em animais e também em 
pacientes do Hospital das Clínicas, com sucesso, estando pendente de 
aprovação pela Avisa. 

                                              Assim, tendo em vista que : 

(i)o número de infectados pelo corona vírus encontra-se em franca 
ascensão na Capital e na Região Metropolitana, bem como em todo 
Estado de São Paulo; 

(ii) que o aumento do número de casos  confirmados já está pressionando 
o sistema de saúde, cuja ocupação de leitos de UTI  na região 
metropolitana de São Paulo  alcança 87,2%  e no Estado  68.4%; 

  (iii) que a ausência de respiradores obsta a criação de novos leitos de      
UTI; 

            (iv) que a compra de respiradores pelo Governo do Estado foi  frustrada; 
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 (v) que também não há previsão de entrega de respiradores pelo      
Ministério da Saúde ao Estado ou ao Município de São Paulo, e que  

( vi) mesmo sem aprovação da Anvisa  , o gestor tem obrigação legal de      
demonstrar que  utilizou  todos os meios possíveis( humanos e materiais) 
para salvar pacientes infectados pelo Corona vírus, requeremos, no 
prazo de 04  dias  a contar do recebimento deste ofício,  sejam-nos 
encaminhados os esclarecimentos  abaixo: 

a) Por que a Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado ainda 
não responderam à Recomendação da Promotoria de Justiça quanto ao 
Projeto da Escola Politécnica de ventiladores de emergência? 
 

b)  Em que pese a pendência de aprovação  na Anvisa do projeto de 
ventilador da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e , 
considerando o crescimento alarmante dos casos confirmados de 
infecção pela Covid 19 e a iminência de colapso do Sistema de Saúde, 
esclareça o porquê do Projeto da Poli não ter recebido atenção no mínimo 
concomitante à aquisição de respiradores no exterior. 
 

 
c) No mesmo diapasão, tendo em vista que o Governo do Estado negocia a 

importação de um único respirador por cerca de R$ 220.000 ( duzentos e 
vinte mil reais) , ao passo que um ventilador do Projeto da Poli tem custo 
aproximado de dois mil reais, esclarecer por que já não foi implantado 
projeto piloto ( inclusive com treinamento de intensivistas) 
concomitantemente às importações, oferecendo apoio estatal financeiro 
e técnico para acelerar o citado Projeto. 

d) No planejamento do Governo do Estado, quantos ventiladores são      
necessários para aumentar o número de leitos de UTI no Estado de São 
Paulo,e qual a possibilidade de produção pela Escola Politécnica, 
explicitando eventual acordo já entabulado com a mesma quanto à 
produção e entrega imediata do produto. 

                                                  No ensejo, apresento a Vossa Excelência os 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

                                             DORA MARTIN STRILICHERK 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor 
João Dória  
DD. Governador do Estado de São Paulo  

i https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/tce-abre-investigacao-para-apurar-compra-de-
3000-respiradores-pela-gestao-doria.shtml 
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