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URGENTE 

 

Ofício Nº 204/2020 DPE-AM/SAÚDE  

Manaus – AM, 30 de março de 2020. 

 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS 
Av. André Araújo, 701 - Aleixo - CEP: 69.060-000 
Fone: (92)3643-6300 
Nesta 

  

Senhor Secretário, 

 

Diante do atual quadro de pandemia causado pelo novo         

coronavírus SARS-CoV-2, a 1a Defensoria de 1a Instância dos Direitos          

Relacionados à Saúde, sem prejuízo às atividades rotineiras, tem pautado sua           

atuação ciente de que o momento atual, dada a sua excepcionalidade, inspira            

união e criatividade. 

 

Deste modo, e considerando, a recente determinação pelo        

governador do Estado do Amazonas da suspensão momentânea de cirurgias          

eletivas, o defensor signatário, como forma de reforçar o sistema público de            

saúde para ações que visem à prevenção, combate e tratamento da Covid-19,            

realizou um levantamento de demandas judiciais que versem sobre demandas          

não urgentes de acesso à saúde, ajuizadas pela Defensoria Pública, nas quais            

constem bloqueios de verbas públicas para a execução da demanda.  

 

As pesquisas indicam um total de valores bloqueados da ordem          

de 1,5 milhões de reais, dos quais já se encontram selecionadas demandas cujos             

 

Rua 24 de maio, 321, Centro – CEP 69010-080 – Manaus/AM – Sala da Defensoria Especializada na Promoção e 
Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde 
E-mail: dpepddrs@defensoria.am.gov.br 

Tel: 98416-6319 

mailto:dpepddrs@defensoria.am.gov.br


 
 
 

1ª DEFENSORIA DE 1ª INSTÂNCIA DOS DIREITOS RELACIONADOS À SAÚDE 
 

 

bloqueios judiciais totalizam montante da ordem de 1 milhão de reais, em que se              

pedem produtos ou serviços de saúde padronizados nas quais, fazendo-se um           

juízo de ponderação frente ao estágio atual da pandemia, seria recomendável o            

seu manejo com vistas a reforçar as ações excepcionais de combate aos efeitos             

da pandemia. As demais ações serão objeto de novas tratativas, em um outro             

momento. 

 

Imperioso se faz, neste momento, que Vossa Senhoria sinalize         

com as principais demandas levantadas pela Susam e pela FVS no custeio à             

aquisição de EPIs e insumos para a testagem da Covid-19, como forma a             

possibilitar o controle da destinação dos valores a serem liberados em acordo ora             

proposto. 

 

Nos termos do acordo, espera-se liberar valores diretamente para         

o Fundo Estadual de Saúde com a finalidade específica de custeio daqueles            

materiais, ou mesmo para outros custeios, desde que previamente indicados por           

Vossa Senhoria, indicando a importância, nas ações voltadas ao combate ao           

SARS-CoV-2. Os valores devem ser destinados a ações para a capital e para o              

interior do Estado. 

 

Em contrapartida, o Estado se compromete a reconhecer a         

procedência das demandas a serem elencadas e assegurar a realização dos           

procedimentos, bem como entrega de produtos, se for o caso, resguardada           

eventual necessidade de realização de procedimento de urgência, se o caso           

concreto assim o indicar. 

 

Deste modo, e como manifestação de interesse ao acordo ora          

proposto, REQUISITA-SE o fornecimento das informações que seguem, bem         

como SOLICITA-SE para que se observem as RECOMENDAÇÕES indicadas. 
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1. O Estado do Amazonas providenciará kits de testagem (coleta          

e processamento)? Ou os receberá da União? Qual estratégia está sendo utilizada            

para maximizar as testagens da Covid-19 no Estado? Indicar custos,          

fornecedores, quantidades e prazo previsto para disponibilização do material. 

2. Qual a quantidade de testagens atualmente disponível para a          

Covid-19? 

3. Quais EPIs estão em menor quantidade no momento? Existem          

fornecedores locais? Os EPIs serão adquiridos pelo Estado com recursos próprios           

ou somente mediante financiamento federal? 

4. Qual a quantidade de leitos de UTI efetivamente operantes          

disponível para pacientes com Covid-19? 

5. O Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz          

atualmente está totalmente voltado para receber pacientes com Covid-19? Quais          

outras áreas de especialidade são ofertadas? 

6. Qual a quantidade de leitos hospitalares que não de terapia           

intensiva, efetivamente operantes, disponíveis atualmente no hospital? 

7. Qual a quantidade de pacientes internados atualmente com         

Covid-19 no hospital? Destes, quantos ocupam leitos de UTI? 

8. Qual a estratégia utilizada para ampliação de leitos de UTI?           

Indicar a origem dos equipamentos, inclusive respiradores, bem como recursos          

humanos, quantificando, conforme etapas previstas em plano de contingência. 

9. Qual a expectativa para a lotação dos leitos de UTI atualmente            

disponíveis? Indicar cronograma de ampliação de leitos de UTI e demais leitos            

hospitalares. 

10. Conforme relatos de pacientes, atualmente o paciente        

suspeito de estar com Covid-19 demora até 12 horas aguardando pela coleta.            

Quais estratégias estão sendo adotadas para minimizar o tempo de espera por            

coleta, considerando o aumento gradativo de demanda? 
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11. Ainda, de acordo com relatos, os pacientes de casos suspeitos           

encaminhados para o Delphina Aziz, após a triagem inicial, aguardam pela coleta            

para testes junto com outros pacientes. Questiona-se quais medidas são          

adotadas para evitar o contágio entre os pacientes. 

12. Qual a composição atual do Comitê de Operações de          

Emergência em Saúde do Estado (COES-COVID-19)? Existe representante da         

Defensoria Pública neste comitê? Caso negativo, RECOMENDA-SE, desde já, pela          

inclusão da Defensoria Pública. 

13. O Comitê Interinstitucional de Gestão de Emergência em         

Saúde Pública (Portaria FVS-AM nº 10/2020, de 29 de janeiro de 2020)            

encontra-se em funcionamento? Como estão ocorrendo as reuniões? Quais         

subcomitês foram criados? Indicar contatos dos responsáveis pelos subcomitês. 

14. De acordo com notícias divulgadas pela imprensa , a         
1

Fundação Paulo Feitosa, que recebe incentivos fiscais por investimento em P&D,           

anunciou que passará a fabricar ventiladores mecânicos que serão utilizados por           

hospital da rede privada. Considerando a saúde como um serviço de interesse            

público, e tendo em vista possível escassez de equipamentos para o tratamento            

da Covid-19, RECOMENDA-SE a adoção de medidas pelo Estado de modo a            

regular o acesso isonômico aos aparelhos que venham a ser produzidos no polo             

industrial de Manaus, de modo a equalizar o acesso à saúde a todos que dela               

necessitarem neste momento de pandemia. 

 

Solicita-se resposta ao presente ofício em prazo não         

superior a 48 horas. 

 

Sendo só para o momento, renovo os protestos de elevada           

estima e apreço.  

1 
https://www.portalmarcossantos.com.br/2020/03/28/respirador-criado-em-manaus-e-anunciado-pelo-presidente-
do-cieam-samel-testa/ acesso em 30-03-2020, às 11:04h 
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Cordialmente, 

 

 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 
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