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São Paulo, data inf ra assinada
Ofício nº 1008/2021
Procedimento nº 132/2020 (favor usar referência)

 

Senhor Secretário de Estado,
 
Desde o dia 11.03.2021, os índices de pessoas contagiadas, de óbitos e de

pessoas internadas pela COVID-19 vêm aumentando no Estado de São Paulo, em todas as
suas regiões, sendo que na data de ontem, 15.03.2021, bateu o recorde de 24.000 (vinte e
quat ro mil) pessoas internadas, sendo 10.507 delas em Unidades de Terapia
Intensiva (ht tps://not icias.uol.com.br/saude/ult imas-not icias/redacao/2021/03/15/estado-de-sp-
tem-24-mil-internados-por-covid-19-e-bate-recorde.htm). Ainda mais estarrecedor é o número
de óbitos: 679 vidas perdidas em um único dia no Estado de São Paulo
(ht tps://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/sao-paulo-quebra-marca-de-
600-obitos-diarios-por-covid-19-e-medico-preve-recorde-em-alta-escala-no-brasil.shtml). 

 
Contudo, apesar desse t rágico panorama e não obstante todos os esforços

envidados pelo Governo do Estado, fato é que, conforme exposto na Colet iva de 15.03.21, o
índice de isolamento ainda não é o necessário para redução da taxa de contaminação. Por
out ro lado, a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria já chegou ao limite máximo em várias
regiões do Estado, gerando colapso no sistema de saúde, situação que está próxima de
ocorrer mesmo na Grande São Paulo, a despeito da extensa rede e dos novos leitos que o
Governo Estadual pretende implantar nos próximos dias. 

 
Observe-se que na cidade de São Paulo, apesar de várias AMAs e
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Observe-se que na cidade de São Paulo, apesar de várias AMAs e
Hospitais Dia terem sido direcionados somente para o atendimento de pacientes com Covid-
19, o percentual de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria alcançou, respect ivamente, as
taxas de ocupação de 85% e 79%, sendo grande a pressão exercida pelos pacientes que
residem nas cidades limít rofes do Município de São Paulo. Isto porque, se tais paciente já se
ut ilizavam dos serviços da Capital em tempos de normalidade, em razão da precariedade das
redes locais, agora, com o verdadeiro colapso pelo qual vêm passando diversas cidades do
Estado, será inevitável um af luxo diário e irref reável de pacientes, incapazes de serem
absorvidos pelos hospitais do Município de São Paulo. 

 
É notório e sabido que, neste ritmo de contágio crescente, com regiões com

números de reprodução do vírus acima de
1,6 (ht tps://datastudio.google.com/u/0/report ing/5b72d54e-a0c2-4748-acf0-
9688f42278aa/page/iLbbB), e ausente vacinas em número suf iciente para imunizar parcela
signif icat iva da população de maneira rápida, o combate à pandemia enf renta o obstáculo da
velocidade com que a doença se propaga e mata, bem como do limite dos recursos humanos e
est ruturais, posto que a criação de leitos e a alocação e t reinamento de RH demanda um
tempo que não existe. Em out ras palavras, caso não haja diminuição drást ica da circulação de
pessoas e da taxa de contaminação, o número de mortes cont inuará crescendo de forma
exponencial.

 
Nesse cenário, causando enorme preocupação, na data de ontem (15.03.21), a

mídia not iciou a cont inuidade da lotação nos t ransportes públicos, sendo claro que o horário
escalonado para ent rada no t rabalho não foi objeto de adesão pelas empresas, bem como que
o t ransporte tornou-se foco importante de contaminação e, talvez, indício claro de que várias
at ividades cont inuam funcionando, ao arrepio das determinações do Governo do Estado
(ht tps://not icias.uol.com.br/cot idiano/ult imas-not icias/2021/03/15/fase-mais-rest rit iva-do-plano-
sp-amanhece-com-t ransporte-publico-lotado.htm). 

 
Ante esse quadro, tendo em vista que o Gestor da Saúde e o Governo do

Estado, diante de tal ritmo de contágio do Coronavírus, não terão condições de oferecer
tratamento médico para todos, solicitamos que, de posse dos índices de contágio,
ocupação de leitos e mortes desta semana, esclareça-se, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas:

 
A) Quais medidas serão adotadas para fiscalizar o cumprimento, pela população

e pelas Prefeituras, do Decreto Estadual que estabeleceu a Fase Emergencial no Estado de São
Paulo?

A.1) Que ações serão tomadas para contenção do contágio no transporte público,
posto que o Gestor não pode assumir o risco de mais mortes.

 
A.2) Qual a articulação efetuada entre a SES e a Secretaria de Segurança Pública

para que o efetivo da PM preste auxílio aos prefeitos na fiscalização das medidas de restrição às
atividades não essenciais e de lazer?

 
B) Qual o critério estabelecido para não adotar o lockdown total no Estado, visto que,

caso o sistema de saúde mais estruturado do Estado, isto é, o da cidade de São Paulo, colapse, o
resultado será catastrófico, posto que a rede privada também já atingiu quase a totalidade da
ocupação dos leitos Covid-19.

 

 
No ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada est ima e
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dist inta consideração.
 

 

DORA MARTIN STRILICHERK
Promotora de Just iça

 
 

Excelentíssimo Senhor
DOUTOR JEAN GORINCHTEYN
DD. Secretário de Estado da Saúde de São Paulo

Documento assinado eletronicamente por Dora Martin Strilicherk, Promotor de Justiça, em
16/03/2021, às 15:11, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
2318405  e o código CRC E96DE4AA.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS
HUMANOS - SAUDE

OFÍCIO

Promotoria de Just iça de Direitos Humanos
Saúde Pública

saudepublica@mpsp.mp.br

 

São Paulo, data inf ra assinada
Ofício nº 1010/2021
Procedimento nº 132/2020 (favor usar referência)
 

Senhor Secretário,
 
Desde o dia 11.03.2021, os índices de pessoas contagiadas, de óbitos e de

pessoas internadas pela COVID-19 vêm aumentando no Estado de São Paulo, em todas as
suas regiões, sendo que na data de ontem, 15.03.2021, bateu o recorde de 24.000 (vinte e
quat ro mil) pessoas internadas, sendo 10.507 delas em Unidades de Terapia
Intensiva (ht tps://not icias.uol.com.br/saude/ult imas-not icias/redacao/2021/03/15/estado-de-sp-
tem-24-mil-internados-por-covid-19-e-bate-recorde.htm). Ainda mais estarrecedor é o número
de óbitos: 679 vidas perdidas em um único dia no Estado de São Paulo
(ht tps://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/sao-paulo-quebra-marca-de-
600-obitos-diarios-por-covid-19-e-medico-preve-recorde-em-alta-escala-no-brasil.shtml). 

 
Contudo, apesar desse t rágico panorama e não obstante todos os esforços

envidados pelo Governo do Estado, fato é que, conforme exposto na Colet iva de 15.03.21, o
índice de isolamento ainda não é o necessário para redução da taxa de contaminação. Por
out ro lado, a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria já chegou ao limite máximo em várias
regiões do Estado, gerando colapso no sistema de saúde, situação que está próxima de
ocorrer mesmo na Grande São Paulo, a despeito da extensa rede e dos novos leitos que o
Governo Estadual pretende implantar nos próximos dias. 

 
Observe-se que na cidade de São Paulo, apesar de várias AMAs e

Hospitais Dia terem sido direcionados somente para o atendimento de pacientes com Covid-
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19, o percentual de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria alcançou, respect ivamente, as
taxas de ocupação de 85% e 79%, sendo grande a pressão exercida pelos pacientes que
residem nas cidades limít rofes do Município de São Paulo. Isto porque, se tais paciente já se
ut ilizavam dos serviços da Capital em tempos de normalidade, em razão da precariedade das
redes locais, agora, com o verdadeiro colapso pelo qual vêm passando diversas cidades do
Estado, será inevitável um af luxo diário e irref reável de pacientes, incapazes de serem
absorvidos pelos hospitais do Município de São Paulo. 

 
É notório e sabido que, neste ritmo de contágio crescente, com regiões com

números de reprodução do vírus acima de
1,6 (ht tps://datastudio.google.com/u/0/report ing/5b72d54e-a0c2-4748-acf0-
9688f42278aa/page/iLbbB), e ausente vacinas em número suf iciente para imunizar parcela
signif icat iva da população de maneira rápida, o combate à pandemia enf renta o obstáculo da
velocidade com que a doença se propaga e mata, bem como do limite dos recursos humanos e
est ruturais, posto que a criação de leitos e a alocação e t reinamento de RH demanda um
tempo que não existe. Em out ras palavras, caso não haja diminuição drást ica da circulação de
pessoas e da taxa de contaminação, o número de mortes cont inuará crescendo de forma
exponencial.

 
Nesse cenário, causando enorme preocupação, na data de ontem (15.03.21), a

mídia not iciou a cont inuidade da lotação nos t ransportes públicos, sendo claro que o horário
escalonado para ent rada no t rabalho não foi objeto de adesão pelas empresas, bem como que
o t ransporte tornou-se foco importante de contaminação e, talvez, indício claro de que várias
at ividades cont inuam funcionando, ao arrepio das determinações do Governo do Estado
(ht tps://not icias.uol.com.br/cot idiano/ult imas-not icias/2021/03/15/fase-mais-rest rit iva-do-plano-
sp-amanhece-com-t ransporte-publico-lotado.htm). 

 
Ante esse quadro, tendo em vista que o Gestor da Saúde e o Governo do

Estado, diante de tal ritmo de contágio do Coronavírus, não terão condições de oferecer
tratamento médico para todos, solicitamos que, de posse dos índices de contágio,
ocupação de leitos e mortes desta semana, esclareça-se, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas:

 
A) Quais medidas serão adotadas para fiscalizar o cumprimento, pela população

e pelas Prefeituras, do Decreto Estadual que estabeleceu a Fase Emergencial no Estado de São
Paulo?

 
A.1) Que ações serão tomadas para contenção do contágio no transporte público,

posto que o Gestor não pode assumir o risco de mais mortes.
 
A.2) Qual a articulação efetuada entre a SES e a Secretaria de Segurança Pública

para que o efetivo da PM preste auxílio aos prefeitos na fiscalização das medidas de restrição às
atividades não essenciais e de lazer?

 
B) Qual o critério estabelecido para não adotar o lockdown total no Estado, visto que,

caso o sistema de saúde mais estruturado do Estado, isto é, o da cidade de São Paulo, colapse, o
resultado será catastrófico, posto que a rede privada também já atingiu quase a totalidade da
ocupação dos leitos Covid-19.

 
No ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada est ima e

dist inta consideração.
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DORA MARTIN STRILICHERK
Promotora de Just iça

 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor
EDUARDO RIBEIRO ADRIANO 
DD. Secretário Execut ivo de Estado da Saúde de São Paulo
eadriano@saude.sp.gov.br
chef iadegabinete@saude.sp.gov.br
 

Documento assinado eletronicamente por Dora Martin Strilicherk, Promotor de Justiça, em
16/03/2021, às 15:11, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
2318909 e o código CRC 811B71B0.

29.0001.0031984.2020-25 2318909v2
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS
HUMANOS - SAUDE

OFÍCIO

Promotoria de Just iça de Direitos Humanos
Saúde Pública

saudepublica@mpsp.mp.br

 

São Paulo, data inf ra assinada
Ofício nº 1011/2021
Procedimento nº 132/2020 (favor usar referência)

 

Senhor Secretário,
 
Na cidade de São Paulo, apesar de várias AMAS e Hospitais Dia terem sido

direcionados somente para o atendimento de pacientes com Covid-19, o percentual de
ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria alcançou, respect ivamente, as taxas de ocupação
de 85% e 79%, sendo grande a pressão exercida pelos pacientes que residem nas cidades
limít rofes do Município de São Paulo. Isto porque, se tais paciente já se ut ilizavam dos serviços
da Capital em tempos de normalidade, em razão da precariedade das redes locais, agora, com
o verdadeiro colapso pelo qual vêm passando diversas cidades do Estado, será inevitável um
af luxo diários e irref reável de pacientes, incapazes de serem absorvidos pelos hospitais do
Município de São Paulo. 

 
É notório e sabido que, neste ritmo de contágio crescente, com regiões com

números de reprodução acima de 1,6 (ht tps://datastudio.google.com/u/0/report ing/5b72d54e-
a0c2-4748-acf0-9688f42278aa/page/iLbbB), e ausente vacinas em número suf iciente para
imunizar parcela signif icat iva da população de maneira rápida, o combate à pandemia enf renta
o obstáculo da velocidade com que a doença se propaga e mata, bem como do limite dos
recursos humanos e est ruturais, posto que a criação de leitos e a alocação e t reinamento de
RH demanda um tempo que não existe. Em out ras palavras, caso não haja diminuição drást ica
da circulação de pessoas e da taxa de contaminação, o número de mortes cont inuará
crescendo de forma exponencial.

 
Nesse cenário, causando enorme preocupação, na data de ontem (15.03.21), a

mídia not iciou a cont inuidade da lotação nos t ransportes públicos, sendo claro que o horário
escalonado para ent rada no t rabalho não foi objeto de adesão pelas empresas, bem como que
o t ransporte tornou-se foco importante de contaminação e talvez indício claro de que várias
at ividades cont inuam funcionando, ao arrepio das determinações do Governo do Estado
(ht tps://not icias.uol.com.br/cot idiano/ult imas-not icias/2021/03/15/fase-mais-rest rit iva-do-plano-
sp-amanhece-com-t ransporte-publico-lotado.htm).

 
Ante esse quadro, tendo em vista que a Municipalidade, diante de tal

ritmo de contágio do Coronavírus, não terá condições de oferecer tratamento médico
para todos, solicitamos que, de posse dos índices de contágio, ocupação de leitos e
mortes desta semana, esclareça-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:
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A) Quais medidas serão adotadas para fiscalizar o cumprimento, pela população, do
Decreto Estadual que estabeleceu a Fase Emergencial? Em especial, que ações serão tomadas para
contenção do contágio no transporte público, posto que o Gestor não pode assumir o risco de mais
mortes;

 
B) Qual o critério estabelecido para não adotar o lockdown total no Município de São

Paulo, visto que, caso o sistema de saúde mais estruturado do Estado, isto é, o da cidade de São
Paulo, colapse, o resultado será catastrófico, posto que a rede privada também já atingiu quase a
totalidade da ocupação dos leitos Covid-19?

 

 
No ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada est ima e

dist inta consideração.

 

 

DORA MARTIN STRILICHERK
Promotora de Just iça

 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor
DOUTOR EDSON APARECIDO DOS SANTOS
DD. Secretário Municipal da Saúde
gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Dora Martin Strilicherk, Promotor de Justiça, em
16/03/2021, às 15:11, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
2319029 e o código CRC 1E4C1A29.

29.0001.0031984.2020-25 2319029v2
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS
HUMANOS - SAUDE

OFÍCIO

Promotoria de Just iça de Direitos Humanos
Saúde Pública

saudepublica@mpsp.mp.br

 

São Paulo, data inf ra assinada
Ofício nº 1012/2021
Procedimento nº 132/2020 (favor usar referência)
 

Senhor Prefeito,
 
Na cidade de São Paulo, apesar de várias AMAS e Hospitais Dia terem sido

direcionados somente para o atendimento de pacientes com Covid-19, o percentual de
ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria alcançou, respect ivamente, as taxas de ocupação
de 85% e 79%, sendo grande a pressão exercida pelos pacientes que residem nas cidades
limít rofes do Município de São Paulo. Isto porque, se tais paciente já se ut ilizavam dos serviços
da Capital em tempos de normalidade, em razão da precariedade das redes locais, agora, com
o verdadeiro colapso pelo qual vêm passando diversas cidades do Estado, será inevitável um
af luxo diários e irref reável de pacientes, incapazes de serem absorvidos pelos hospitais do
Município de São Paulo. 

 
É notório e sabido que, neste ritmo de contágio crescente, com regiões com

números de reprodução acima de 1,6 (ht tps://datastudio.google.com/u/0/report ing/5b72d54e-
a0c2-4748-acf0-9688f42278aa/page/iLbbB), e ausente vacinas em número suf iciente para
imunizar parcela signif icat iva da população de maneira rápida, o combate à pandemia enf renta
o obstáculo da velocidade com que a doença se propaga e mata, bem como do limite dos
recursos humanos e est ruturais, posto que a criação de leitos e a alocação e t reinamento de
RH demanda um tempo que não existe. Em out ras palavras, caso não haja diminuição drást ica
da circulação de pessoas e da taxa de contaminação, o número de mortes cont inuará
crescendo de forma exponencial.

 
Nesse cenário, causando enorme preocupação, na data de ontem (15.03.21), a

mídia not iciou a cont inuidade da lotação nos t ransportes públicos, sendo claro que o horário
escalonado para ent rada no t rabalho não foi objeto de adesão pelas empresas, bem como que
o t ransporte tornou-se foco importante de contaminação e talvez indício claro de que várias
at ividades cont inuam funcionando, ao arrepio das determinações do Governo do Estado
(ht tps://not icias.uol.com.br/cot idiano/ult imas-not icias/2021/03/15/fase-mais-rest rit iva-do-plano-
sp-amanhece-com-t ransporte-publico-lotado.htm).

 
Ante esse quadro, tendo em vista que a Municipalidade, diante de tal

ritmo de contágio do Coronavírus, não terá condições de oferecer tratamento médico
para todos, solicitamos que, de posse dos índices de contágio, ocupação de leitos e
mortes desta semana, esclareça-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

 
A) Quais medidas serão adotadas para fiscalizar o cumprimento, pela população, do

Decreto Estadual que estabeleceu a Fase Emergencial? Em especial, que ações serão tomadas para
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contenção do contágio no transporte público, posto que o Gestor não pode assumir o risco de mais
mortes;

 
B) Qual o critério estabelecido para não adotar o lockdown total no Município de São

Paulo, visto que, caso o sistema de saúde mais estruturado do Estado, isto é, o da cidade de São
Paulo, colapse, o resultado será catastrófico, posto que a rede privada também já atingiu quase a
totalidade da ocupação dos leitos Covid-19?

 

 
No ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada est ima e

dist inta consideração.

 

 

DORA MARTIN STRILICHERK
Promotora de Just iça

 
 
 

 

Excelentíssimo Senhor
BRUNO COVAS
DD. Prefeito Municipal de São Paulo
bruno@brunocovas.com.br
chgprefeito@prefeitura.sp.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Dora Martin Strilicherk, Promotor de Justiça, em
16/03/2021, às 15:11, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
2319157 e o código CRC B254A1AC.

29.0001.0031984.2020-25 2319157v2
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