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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, presentada pelos 

Defensores Públicos que esta subscrevem, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

após reunião do Comitê de Enfrentamento à Crise do COVID-19, realizada no dia 04 de 

maio de 2020, às 11h, apresentar EMENDA À INICIAL, pelas razões de fato e de direito 

que passa a expor: 

De acordo com informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o 

Hospital Regional de Tefé possui capacidade para trabalhar unicamente com 10 

respiradores (resposta anexa). Com efeito, emenda-se a petição inicial para requerer 

que sejam o Estado do Amazonas e o Município de Tefé obrigados a adquirir 10 

respiradores e todos os demais equipamentos necessários para coloca-los em pleno 

funcionamento, quais sejam:  

1. bomba de infusão; 

2. monitor multiparametricos com capnógrafo; 

3. gasômetro 

4. medicamentos e insumos ; 

5. oxímetro de pulso 

6. oxigênio; 

7. leitos com colchão; 

8. tensiômetro e estetoscópio; 

9. válvula redutora de pressão para cilindro com manômetro e fluxômetro; 

10. copos umidificador 250 ml para oxigenoterapia com tampa de nylon; 

11. oxímetros de pulso; 
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12. termômetro infravermelho por aproximação; 

13. carrinhos de emergência; 

14. poltrona hospitalar; 

15. aparelho de eletrocardiograma; 

16. desfibriladores; 

17. comadres; 

18. compadres; 

19. aspiradores; 

20. laringoscópio; 

21. mesas auxiliares. 

Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde informou que adquiriu mais 200 cilindros 

de oxigênio, os quais chegarão, no máximo, até domingo. No entanto, informou-se 

também que a aquisição de tanques estacionários de oxigênio é mais prática e eficiente, 

especialmente porque o uso no paciente é mais simples e porque o controle da quantidade 

de gás é realizado mais facilmente pela empresa terceirizada, que, ao chegar em um nível 

crítico, já tem o pedido de reabastecimento1. Inclusive, um desses tanques será instalado 

nesta semana no Município de Itacoatiara, outro município polo2. 

Na reunião, foi informado que o Hospital Regional de Tefé possui rede de gás 

instalada, atualmente com defeito. Como, no entanto, a utilização dessa rede abastecida 

por tanques é melhor e mais eficiente, assim como, com a compra de cilindros pelo 

Município, há quantidade razoável de gás em estoque, que evidencia possibilidade de 

reparo da rede de imediato, emenda-se a inicial para requerer que os réus sejam 

condenados a reparar a rede de gás existente no Hospital Regional de Tefé e adquirir 

tanque estacionário de oxigênio para abastecê-la, inclusive em tutela de urgência.  

Por fim, foi exposta pela Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de contratar 

mais profissionais da saúde para atender ao surto da doença nas seguintes especialidades: 

                                                           
1 Disponível em http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4508. Acesso em 04 de maio de 

2020. 
2 Disponível em http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4529. Acesso em 04 de maio de 

2020. 

http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4508
http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4529
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6 médicos; 6 enfermeiros; 18 técnicos de enfermagem; 03 bioquímicos; 06 assistentes 

sociais (resposta anexa).  

Essa necessidade não é local, tanto que o Governo Federal lançou o programa 

‘Brasil Conta Comigo’ para enviar profissionais da saúde para locais em necessidade. O 

Amazonas recebeu 16 profissionais da saúde em meados de abril3  e há previsão de 

chegada de novos médicos a partir da visita do Ministro da Saúde no último domingo4. 

Nota-se, portanto, que a contratação de pessoal também é uma das medidas 

necessárias ao tratamento eficaz do coronavírus na cidade de Tefé e demais cidades do 

polo, cujo dever de cumprimento advém do direito à vida e à saúde, já expostos na petição 

inicial.  

Assim, emenda-se à inicial para incluir pedido de que os réus contratem mais 

6 médicos, 6 enfermeiros, 18 técnicos de enfermagem, 03 bioquímicos e 06 assistentes 

sociais para trabalharem no Hospital Regional de Tefé durante o período da 

pandemia do corona vírus, inclusive em tutela de urgência. 

Reitera-se a probabilidade do direito e perigo da demora em seus próprios termos.  

 Termos em que pede deferimento. 

Tefé/AM, 06 de maio de 2020. 

 

MÁRCIA MILENI S. M. FONTELLES 

Defensora Pública 

CARINE TERESA L. S. POSSIDÔNIO 

Defensora Pública 

SAELLI MIRANDA LAGES 

Defensora Pública 

LUCAS FERNANDES MATOS 

Defensor Público 

THAIS MARIA MARRA CORREA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

                                                           
3 Disponível em http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4453. Acesso em 04 de maio de 

2020. 
4 Disponível em http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4527. Acesso em 04 de maio de 

2020. 

http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4453
http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4527

