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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
     Aos 15 de janeiro de 2021, esteve reunido o 
Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública para deliberação, 
elaboração e emissão da presente Nota de Esclarecimento ao público em geral, a 
respeito da constatação de que 5 (cinco) óbitos ocorridos no ano de 2020, que 
tiveram como causa a infecção pelo corona vírus, não foram incluídos nos Boletins 
Epidemiológicos da Secretaria de Saúde deste município durante a gestão 
anterior, finalizada em 31 de dezembro de 2020. 
 
     Já no início do corrente ano, a nova gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde, em decisão conjunta do Prefeito Municipal e da 
Secretária da pasta, deu início a um rigoroso processo de auditoria interna de 
dados e informações a respeito da utilização de recursos públicos, da gestão das 
diretrizes traçadas dentro do Plano São Paulo do governo estadual, e das 
consequências impostas pela pandemia de Covid-19 em nosso município. 
 
     Logo nos primeiros dias do ano, foram 
constatadas inconsistências em alguns dados divulgados nos Boletins 
Epidemiológicos à população em 2020, sendo estes dados divergentes divulgados 
publicamente e corrigidos imediatamente. Porém, com a continuidade da 
checagem, constatou-se nesta semana a omissão de 5 óbitos nos Boletins 
Epidemiológicos da SEMUSA, ocorridos nas seguintes datas: 
 
     - 30/08/2020, sexo feminino, 84 anos; 
     - 07/10/2020, sexo feminino, 69 anos; 
     - 17/10/2020, sexo feminino, 90 anos; 
     - 04/11/2020, sexo masculino, 80 anos; 
     - 10/11/2020, sexo feminino, 86 anos. 
 
     Foram realizadas, pessoalmente pela Secretária 
de Saúde, diligências à Vigilância Sanitária Municipal e ouvidos servidores 
responsáveis pela compilação e transferência de dados relativos aos óbitos 
causados pela Covid-19, e levantada toda a documentação referente às 
ocorrências em questão, para apuração da justificativa da não inclusão destes nos 
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Boletins Epidemiológicos até a presente data. Após explanação feita a este Comitê 
pela Secretária de Saúde, com a apresentação de toda a documentação 
relacionada aos fatos, foi analisada criteriosamente a situação, chegando-se à 
seguinte conclusão que ora divulgamos a toda população para conhecimento. 
 
   1 - Os óbitos ocorridos e não contabilizados nos Boletins 
Epidemiológicos de 2020 foram de pessoas residentes de Batatais, conforme 
comprova a listagem apresentada em 14 de janeiro de 2021 pela Vigilância 
Epidemiológica do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), que também 
já havia sido levantada em 01 de dezembro de 2020; listagem de controle interno 
de óbitos em decorrência de Covid-19 disponibilizada pela Vigilância 
Epidemiológica; e listagem de controle interno de óbitos em decorrência da 
doença do ambulatório Covid-19; 
   2 - Não se trata de falha ocorrida em virtude de “retro-
alimentação”¹ do sistema, uma vez que a Vigilância Epidemiológica já havia 
documentado os casos no SIM e em seu sistema interno de controle de dados. 
 
     A apuração das responsabilidades pela falha 
descrita continuam sendo apuradas internamente, mas a constatação dos 5 
óbitos não incluídos nas estatísticas do município em 2020 é fato concreto e 
comprovado, e, portanto, pelo compromisso deste Comitê e desta administração 
em fornecer informações de interesse público de maneira transparente e correta, 
foi deliberado, por unanimidade, em formalizar esse esclarecimento à toda a 
população através dessa Nota, reiterando o compromisso de fornecer os dados 
reais com relação ao combate à pandemia do corona vírus, uma vez que apenas 
com informações corretas conseguiremos otimizar as estratégias de trabalho em 
prol de todos os munícipes. 
 
     Todas as informações e documentação reunidas 
neste procedimento de auditoria interna pela Secretaria Municipal de Saúde, 
serão repassados à Corregedoria do Município e ao Ministério Público para que 
sejam tomadas as providências cabíveis, ressaltando também que todas as 
informações estão à disposição do Poder Legislativo Municipal, se requeridas. 
 
     O C.O.E. reitera seu compromisso de levar a 
população as informações corretas sobre os assuntos relacionados ao combate da 
Covid-19 em nosso município, compromisso este que vai ao encontro com as 
diretrizes traçadas pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde. 
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1 – Retro-alimentação: no caso em tela, refere-se à inserção de dados atrasados em virtude de 
investigações ou conferência de informações à respeito dos óbitos por corona vírus. 


