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São Paulo, 22 de abril de 2020 
 
Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo Professor Vahan Agopyan 
Exmo Vice Reitor da Universidade de São Paulo Professor Antonio Carlos Hernandes 
Exmo Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário da USP Professor Tarcisio Eloy Pessoa de Barros 
Filho 
Exmo Pró-reitor de Graduação da USP Professor Edmund Chada Baracat 

 
Prezados senhores, 

Viemos através desta carta aberta trazer ao conhecimento de VVSS de fatos relativos à administração do Hospital Universitário 
da USP frente à pandemia de Covid-19 que tem dificultado a resposta deste serviço e exposto os profissionais que aqui trabalham e 
à população que utiliza os serviços do HU: 

1) O superintendente do Paulo Margarido,  publicou a Portaria 1.046/20 em que inaugura a expressão “hospital livre de Covid-
19” e limita os  médicos do HU, de solicitarem exames (tomografia computadorizada e RT-PCR), além de bloquear 
internações de pessoas com suspeita de coronavírus; 

2) No contexto da pandemia trata-se de uma expressão absurda por princípio, e inverídica dado que há duas funcionárias deste 
hospital internadas com quadros graves, em ambiente de terapia intensiva, além de cada vez mais profissionais afastados. 
O número exato de profissionais acometidos por  Covid-19 no HU não é sabido porque falta transparência da 
Superintendência em divulgar os dados; 

3) Enquanto muitos hospitais públicos e privados divulgam boletins diários com o número de casos suspeitos e confirmados de 
Covid-19, a Superintendência do HU não divulgou dados uma única vez e o último Boletim “Diário” foi publicado no dia 
20/03/2020 

4) O HU segue com mais de 20% de seus leitos de internação bloqueados, inclusive 40% dos leitos de terapia intensiva de 
adultos, em processos morosos de contratação de profissionais e reparos estruturais. 

5) Enquanto os gestores de saúde tem procurado soluções e engajamento das equipes como regra, no HU o superintendente 
extinguiu via Portaria 1045/20, datada de 1º de abril de 2020,  o Comitê designado para o enfrentamento do Covid-19 na 
unidade, com isso as decisões são centralizadas e as informações não são compartilhadas com os funcionários do HU, muito 
menos com os usuários do hospital. 

Frente aos fatos apontados os abaixo assinados entendem que Paulo Margarido não reúne condições de continuar sendo 
superintendente deste Hospital, E solicitam a VVSS que tomem providências a fim de minimizar os danos que decorrem dos atos 
administrativos desta superintendência. 
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