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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PLANTONISTA DA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – MANAUS/AM 

 

URGENTE – COVID 19 – NECESSIDADE DE       

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO     

UNIFICADA DE LEITOS, DEFINIÇÃO DE     

CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO EM UTI E LEITOS       

CLÍNICOS EM PRONTOS-SOCORROS E    

TRANSPARÊNCIA NAS FILAS DE REGULAÇÃO 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS,       

Rua 24 de Maio, nº 321 – Centro, CEP: 69010-080, instituição essencial à             

administração da justiça, com a atribuição constitucional de prestar assistência          

jurídica integral e gratuita aos necessitados, bem como a tutela da coletividade, por             

meio de seu membro que a presente subscreve, habilitado independentemente de           

mandato, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, de acordo com os            

preceitos gerais estatuídos no Código de Processo Civil e no microssistema de tutela             

jurisdicional coletiva formado pela completa interação entre as Leis 7.347/85 e           

8.078/901 , COMO MEDIDA PARA ASSEGURAR O ACESSO ISONÔMICO A         
1

SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO ESTADO DO          

AMAZONAS , propor a presente 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

procedimento do art.303 

1 Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o                    
surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos            
coletivos amplo senso. (REsp 1098669/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA           
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) 
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em face do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno,            

representado em juízo pela Procuradoria Geral do Estado, localizada na Rua Emílio            

Moreira, nº 1308, Bairro Praça 14, CEP 69020-040, nesta cidade, e do MUNICÍPIO             

DE MANAUS/AM, pessoa jurídica de direito público interno, localizado na Av.           

Brasil, n° 2971, Bairro Compensa I , CEP: 69036-110, nesta cidade, pelas razões de              

fato e de direito a seguir expostas. 

 I. PRELIMINARMENTE 

I.1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

  

Requer a gratuidade de justiça e a isenção do pagamento de custas,            

despesas e honorários nos termos do Art. 18 da Lei N.º 7.347/85 e art. 4º, IV, da                 

Lei N.º 9.289/96.  

  

I.2 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO           

AMAZONAS 

 

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas compete a assistência          

jurídica integral e gratuita, incluindo a orientação jurídica e a defesa no âmbito da              

Justiça Estadual, de todos os que tenham sua hipossuficiência econômica          

comprovada, além da proteção dos interesses da coletividade (direitos difusos,          

coletivos e individuais homogêneos), tema que será aduzido de forma mais           

aprofundada em momento posterior, mas, desde já, se afirma a plena legitimidade            

ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. 
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I.3 - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE          

COM PEDIDO CAUTELAR 

A lei processual em seus artigos 294, 300, 303 dispõe que: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou          

evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada,          

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que            

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao              

resultado útil do processo. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,               

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra             

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte             

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após            

justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando             

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da             

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e            

à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito              

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do                

processo. 

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua              

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido           

de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 
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II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de               

mediação na forma do art. 334; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na            

forma do art. 335. 

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste                 

artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. 

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos                  

mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de                 

indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela              

final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do             

benefício previsto no caput deste artigo. 

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela             

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial          

em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto                

sem resolução de mérito. 

O presente caso, conforme doravante será aduzido, trata de situação          

que se amolda perfeitamente à previsão contida no código processual, em sendo a             

urgência concomitante à propositura da demanda, pelo que o Novo CPC,           

preocupado com a celeridade processual em demandas urgentes, criou mecanismo          

para que se possa rapidamente postular em juízo uma tutela provisória sem            

necessidade de esgotar todos os fatos e fundamentos do pedido no momento da             

petição inicial. 

No caso em apreço, resta evidente o caráter de urgência da medida a             

ser adotada, o que justifica, assim, sua apreciação durante o PLANTÃO JUDICIAL,            

eis que a presente demanda consubstancia-se em pedido de tutela provisória de            

urgência de natureza satisfativa, com o seguinte teor: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
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● Compelir o Estado do Amazonas a requisitar       

administrativamente leitos da rede privada pelo Estado do        

Amazonas, nos termos do art. 3º, VII, Lei N.º 13.979/2020          

enquanto perdurar a situação que levou à edição da Lei nº           

13.979, de 2020 

○ Na hipótese de negativa do pedido supra, fixe-se prazo         

de 5 dias para que o Estado do Amazonas traga aos autos            

as situações concretas aptas a ensejar a requisição        

administrativa prevista no Decreto Estadual N.º      

42.061/2020, devendo, para esta finalidade, regulamentar,      

com a necessária participação do Conselho Estadual de        

Saúde e da Comissão Intergestores Bipartite a) produção        

de documentação técnica e coleta de informações       

estratégicas em saúde para a avaliação da necessidade de         

requisição de leitos; b) critérios mínimos para avaliar a         

necessidade da requisição de leitos; c) regras de custeio         

bipartite dos leitos; e d) regras de acesso aos leitos. 

● Compelir os Requeridos adotarem sistema unificado de       

regulação de leitos de UTI e leitos clínicos em Prontos-Socorros          

no Estado do Amazonas para pacientes com       

diagnóstico/suspeita de Covid-19, integrando as regulações       

municipais, estadual e particular; 

● Obrigar o Requerido Município de Manaus a inserir TODOS os          

leitos regulados (aí se incluindo todos os leitos de UTI) do           

Hospital de Campanha Gilberto Novaes e em outras unidades         

municipais que vierem a ser criadas para o enfrentamento da          

pandemia no sistema de regulação SISTER, de modo a assegurar          

a transparência e isonomia, devendo, no prazo de 5 dias, prover           

acesso ao sistema de regulação nas unidades municipais; 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/828477136/lei-13979-20
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● Compelir os Requeridos a promoverem, em conjunto com o         

Conselho Regional de Medicina, a definição e uniformização de         

critérios para admissão de pacientes em leitos COVID de UTI          

em suas respectivas unidades de saúde, cujo método de seleção          

esteja objetivamente previsto, à luz da evidência científica e da          

experiência nacional e internacional, assegurando-lhe a      

imprescindível publicização, devendo juntar aos autos, no prazo        

de 5 dias, os critérios adotados para seleção, bem como o           

ranking conforme tal critério a partir de sua implantação,         

devendo esta informação estar disponibilizada em acesso às filas         

de regulação. 

● Compelir os Requeridos a promoverem a transparência das filas         

de regulação de leitos COVID (de UTI e leitos clínicos) e filas de             

solicitação de transporte de pacientes críticos do interior para         

leitos de UTI da capital, tornando de livre acesso a consulta de            

pacientes de sua posição na fila através de sistema         

informatizado, com o devido resguardo ao sigilo médico, bem         

como franqueando o acesso dos órgãos do Sistema de Justiça          

(Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público) ao        

sistema informatizado do Estado do Amazonas que regule leitos         

clínicos e de UTI voltados ao atendimento a Covid-19, através          

do acesso direto ao portal ou software utilizado pela Secretaria          

de Estado de Saúde do Amazonas - SUSAM; 

○ Na hipótese de necessitarem de dilação de prazo para         

implementação do sistema, informar cronograma para      

implantação, com disponibilização, a cada 12 horas, das        

informações supra em planilhas, independente de prévia       

requisição, até a conclusão do cronograma. 

● Compelir os Requeridos a assegurarem que todas as Unidades         

Hospitalares, da rede pública ou privada, informem à central de          
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regulação quanto à ocupação e disponibilidade de leitos, bem         

como a capacidade de recursos humanos, de modo a manter os           

dados constantemente atualizados; 

● Compelir que o Estado do Amazonas realize um levantamento,         

no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente acompanhado do         

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas -         

CREMAM e do Conselho Regional de Enfermagem do        

Amazonas - COREN, sobre o potencial de recursos hospitalares         

ociosos devidos à suspensão de procedimentos eletivos       

(consultas, exames e cirurgias) determinada pela Nota Técnica        

N 004- 2020-SEAASC-SUSAM e pela Resolução      

N.001-2020-GSUSAM e consequentemente reverta os referidos      

recursos para atendimento à pandemia, mediante abertura de        

tais Unidades ao atendimento a pacientes Covid-19, com        

inclusão destes leitos na transparência online proposta, ou,        

alternativamente, a transferências dos recursos hospitalares      

(equipamentos, materiais, etc.) das Unidades ociosas a Unidades        

que estejam atuando diretamente no enfrentamento à Pandemia;  

 

E, ainda, se formulam pedidos de natureza cautelar, objetivando a          

obtenção de informações que se revelam necessárias à maior instrução da demanda a             

ser posteriormente emendada (hipótese do § 1º, I, do Art. 303 do CPC), nos seguintes               

termos: 

● Adotem todas as medidas necessárias para, no prazo de 05 dias,             

exigir o registro diário obrigatório, em sistema informatizado a ser          

disponibilizado pelo gestor estadual do SUS, por parte de todos os           

hospitais da rede pública e da rede privada (leitos SUS) e da rede             

privada (leitos Não SUS), (i) dos dados atualizados sobre todos os           

leitos de Clínica Médica e de UTI e o número de           
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respiradores/ventiladores pulmonares (discriminando os que estão      

em uso, livres e em manutenção), (ii) da taxa de ocupação de todos             

estes leitos, (iii) da indicação daqueles que são referentes ao          

atendimento a pacientes COVID-19, bem como (iv) do número de          

pacientes internados suspeitos e confirmados de COVID-19, sendo        

de responsabilidade da direção geral de cada hospital a inserção de           

tais dados. Tais dados deverão ser disponibilizados sítio de         

transparência. 

○ Na hipótese de ser necessário prazo superior para        

disponibilização de tais dados em sítio eletrônico na        

internet, que apresentem cronograma para tanto e ainda        

que o registro diário de todos aqueles dados (i), (ii), (iii),           

(iv), seja feito e apresentado por meio de planilha até a           

conclusão do cronograma com sua divulgação em sítio de         

transparência. 

 

Trata-se, portanto, de demanda que objetiva, com esteio constitucional,         

em suma, assegurar, na rede pública estadual e municipal, a otimização dos recursos             

hospitalares disponíveis no Estado do Amazonas para enfrentamento à pandemia de           

Covid-19, através da implantação de sistema de regulação unificado, abrangendo          

rede pública e rede privada, permitindo tratamento isonômico entre os pacientes e            

prevenindo excessos como a cobrança abusiva por serviços de saúde particulares,           

favorecimentos e pessoalidade no acesso aos leitos, ociosidade de recursos          

hospitalares durante o período de enfrentamento da pandemia, entre outros. 

Objetiva-se, assim, assegurar à população amazonense o acesso        

universal e igualitário às ações e serviços de saúde no atual momento de crise vivido               

em razão da pandemia de Covid-19, de modo que todos recursos estejam à             

disposição dos pacientes indistintamente, assim otimizando sua utilização        
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coordenada, mediante critérios científicos previamente estabelecidos, garantindo o        

tratamento isonômico, bem como dotando o sistema de regulação da adequada           

transparência, possibilitando sua fiscalização pelos órgãos de controle e pela própria           

sociedade civil.  

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. , a respeito do pedido de natureza             2

cautelar: 

A tutela cautelar é meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto              

da tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere a              

outro direito. [...] A probabilidade do direito (tradicionalmente chamada ‘fumus boni           

iuris’) é elemento do suporte fático do direito à cautela. Ou seja: conforme veremos,              

para que seja reconhecido o direito à tutela cautelar de outro direito, é necessário              

mostrar que esse outro direito, ou direito acautelado, é provável. Uma vez            

concretizado esse suporte fático (probabilidade do direito acautelado), o direito à           

cautela pode ser certificado com definitividade. [...] Adianta-se, assim, a cautela a            

determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do             

direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e             

eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). 

Por óbvio, a opção pelo rito do art. 303 não obsta a formulação,             

também, de pedido cautelar. O próprio artigo 305, em seu parágrafo único, dispõe             

sobre a fungibilidade entre os pedidos, determinando que “caso entenda que o pedido a              

que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”.                

Assim, se é possível converter um pelo outro, com mais razão se afigura possível              

formulá-los conjuntamente sob o rito previsto no art. 303. 

Ademais, o Código não restringe o momento de formulação do pedido           

cautelar. Apoiando-se novamente em Fred Didier : 
3

“o pedido pode ser formulado: a) na própria petição inicial [...]; b) em petição              

simples; c) oralmente,em mesa de audiência ou durante a sessão de julgamento no             

2 DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 576-7. 
3 DIDIER JR, Fredie et. al. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, 
decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 660 
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tribunal [...]; d) ou no bojo da petição recursal. O requerimento pode veicular             

postulação de qualquer tipo de tutela provisória (de urgência ou de evidência),            

satisfativa ou cautelar (art. 294, p. Único, CPC)” 

Assim, em respeito ao princípio da economia processual, em         

conformidade com a lógica que orienta o ordenamento processual brasileiro, opta-se           

por iniciar o processo segundo o rito do art. 303 e seguintes do CPC, formulando-se,               

além do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, os            

necessários e oportunos pedidos cautelares. 

2. DO MÉRITO 

2.1 - DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – “EXPOSIÇÃO DA          

LIDE” – ART. 303 DO NCPC 

  

É fato de amplo conhecimento a declaração pública de situação de            

pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde –            

OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde               

Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de            

janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de              

Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de            

fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe                  

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de           

importância internacional decorrente do novo coronavírus. 

 

Por conseguinte, em 03 de fevereiro de 2020, no âmbito nacional, o            

Ministério da Saúde conforme o Decreto nº 7.616/2011, emitiu Portaria nº 88            

declarando Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, bem           

como instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública           
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(COE-nCoV), importante mecanismo nacional da gestão coordenada para resposta à          

emergência no âmbito nacional gerada pela pandemia do vírus Sars-Cov-2. 

 

O Ministério da saúde então editou, por meio do COE-nCoV, o Plano            

de Contingência Nacional para Infecção Humana e enfrentamento da doença          

COVID-19, causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2. O plano contém         

recomendações orientadoras de âmbito nacional a serem seguidas pelos entes          

federativos na realização de seus respectivos planos de contingência. 

 

Ainda em fevereiro, diante do quadro alarmante no país, foi aprovada           

Lei Federal nº 13.979/20, contendo medidas regulatórias para controle e          

enfrentamento da emergência de saúde pública, as quais trouxeram um mínimo de            

segurança jurídica para as mais diversas relações civis, trabalhistas entre outras           

afetadas pela pandemia. 

 

No dia 20/03/2020, o Governo Federal, através da PORTARIA Nº 454,           

DE 20 DE MARÇO DE 2020, em anexo, declarou, em todo o território nacional, o               

estado de transmissão comunitária do coronavírus (2019-nCoV).  

  

Dias antes, no dia 16/03/2020, o Governo do Estado do Amazonas, por            

meio do Decreto N. 42.061/2020, decretou situação de emergência na saúde           

pública do Estado do Amazonas, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, ao que se                

seguiram diversos decretos estaduais contendo medidas de prevenção ao         

contágio, suspendendo atividades não essenciais, entre outros.  

 

Neste cenário de pandemia, um dos principais problemas enfrentados         

no combate à pandemia - e que tem deixado infelizmente o Estado do Amazonas              

em destaque no noticiário nacional, sendo Manaus a quarta capital com maior            
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número de mortos - diz respeito à insuficiência de leitos de enfermaria e de              4

UTI para absorção da crescente demanda de pacientes contaminados - ,           

possuindo o Estado duas regiões figurando entre quatro, no cenário nacional,           

dentre aquelas com maior coeficiente de incidência da doença - Manaus, Entorno            5

e Alto Rio Negro no Amazonas (3º lugar) e Rio Negro e Solimões no Amazonas               

(4º lugar). A região de Manaus, Entorno e Alto Rio Negro no Amazonas figura              

ainda em 2º lugar no índice de mortalidade. Considerados os índices apenas das             

capitais, certamente a posição de Manaus neste ranking sombrio seria ainda           

pior! 

 

Segundo informações prestadas pela Fundação de Vigilância em Saúde         

do Amazonas - FVS/AM, em apresentação realizada no dia 30/04/2020 (slides em            

anexo), o Estado do Amazonas possui a segunda maior taxa de incidência da             

doença no Brasil, a curva de infectados segue trajetória mais intensa que a de              

outros estados e demonstra a maior taxa de letalidade do país: 

 

 

4 https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-5-estados-tem-taxa-de-letalidade-maior-que-a-media-nacional/ 

 

5  https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/2020-04-27-18-05h-BEE14-Boletim-do-COE.pdf 

 

 

https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-5-estados-tem-taxa-de-letalidade-maior-que-a-media-nacional/
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Não se olvida que ao contrário do que inicialmente preconizado no           

Plano de Contingência elaborado pelo Estado do Amazonas para enfrentamento          6

da Pandemia, fato é que a não implantação/abertura dos 350 (trezentos e            

cinquenta) leitos para atendimento de Covid-19 no Hospital Delphina Aziz          

culminou na descentralização generalizada deste tipo de atendimento em         

Pronto-Socorros e SPA’s da capital e do interior, resultando no acúmulo           

desordenado de pacientes em tais unidades. Houve, portanto, descumprimento à          

programação estabelecida pelo próprio Estado do Amazonas.  

 

6 http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3770 

 

 

http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3770
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A escassez de leitos trata-se de fato notório, que independe de prova            

(Art. 374, I, do CPC), sendo reconhecido pela própria Secretaria de Saúde . 7

 

No início da pandemia, diante da demanda crescente, foi reativada          

iniciativa do ano anterior durante período de elevada incidência de vírus           

respiratórios, o FLUXO ROSA, no qual se busca identificar e isolar o mais             

brevemente possível os doentes sintomáticos respiratórios, separando-os dos        

demais pacientes. Uma vez avaliados, seriam dispensados com orientações os          

casos sem indícios de gravidade. Uma vez verificada a necessidade de internação,            

os pacientes deveriam ser inseridos via SISTER para breve remoção ao hospital            

de referência,  Hospital Delphina Aziz. 

 

Os critérios de transferência começaram a ser alterados sem         

normativas claras, a liberação de vagas tornou-se extremamente demorada e          

exígua. Em menos de duas semanas, e com apenas 1/3 aproximadamente do            

número de leitos funcionando (não há divulgação do número preciso à época) em             

relação ao plano original, deu-se por esgotada a capacidade do Centro de            

Referência Delphina Aziz, que começou a receber somente pacientes na medida           

em que tivesse vagas por alta ou óbito. 

 

O Laboratório Central (Lacen) não foi estruturado para atender de          

maneira tão descentralizada as coletas volumosas de exames para confirmação          

7 

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/utis-da-rede-publica-de-manaus-registram-95-de-ocupacao-e-ambulancias-do-samu-nao-tem-onde-dei

xar-pacientes-29042020 

https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/diretor-do-samu-diz-que-ambulancias-rodam-pela-cidade-sem-ter-onde 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/23/amazonas-atinge-96percent-de-ocupacao-em-leitos-de-uti-da-rede-publica-de-saude-di

z-susam.ghtml 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/utis-da-rede-publica-de-manaus-registram-95-de-ocupacao-e-ambulancias-do-samu-nao-tem-onde-deixar-pacientes-29042020
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/utis-da-rede-publica-de-manaus-registram-95-de-ocupacao-e-ambulancias-do-samu-nao-tem-onde-deixar-pacientes-29042020
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/diretor-do-samu-diz-que-ambulancias-rodam-pela-cidade-sem-ter-onde
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/23/amazonas-atinge-96percent-de-ocupacao-em-leitos-de-uti-da-rede-publica-de-saude-diz-susam.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/23/amazonas-atinge-96percent-de-ocupacao-em-leitos-de-uti-da-rede-publica-de-saude-diz-susam.ghtml
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em todas as Unidades da Rede, cursando com demora desde o acionamento até             

entrega final dos resultados da pesquisa SARS-CoV2. Começando a atuar na           

demanda de Covid-19 para o acompanhamento da existência do vírus em           

Fevereiro de 2020, o LACEN operava com a capacidade DECLARADA de           

realizar 720 (setecentos e vinte) diagnósticos por dia .  8

 

Ocorre que, já nas primeiras semanas após a chegada oficial do novo            

coronavírus ao Estado do Amazonas, a coleta por técnicos do LACEN e o             

processamento do exame mostrou-se bastante ineficiente para diagnosticar os         

casos que chegavam. Inicialmente, já se verificou uma demora de 5 dias para             

diagnóstico, culminando, em meados de abril, com demora de cerca de 3            

semanas, retardando em muito as possibilidades de enfrentamento adequado à          

doença. 

 

A ampliação da capacidade de processamento das amostras somente         

ocorreu na última semana de abril, através da descentralização do serviço           

também para a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado          

(FMT-HVD) e a Fiocruz Amazônia. 

 

Recorde-se que, de acordo com o plano estadual de enfrentamento à           

pandemia, apenas casos graves suspeitos - e casos de autoridades e selecionadas            

pessoas - têm sido coletados por técnicos do Lacen e sujeitos à notificação oficial. 

 

A capacidade de transporte dos doentes críticos, seja pela Central de           

Remoção, seja pelo SAMU, recebeu pouco reforço, causando estrangulamento         

frequente deste serviço que, pela exigência de desinfecção após cada paciente,           

torna-se naturalmente mais demorado. Aliás, o colapso nos leitos clínicos e de            

UTI pode ser verificado observando-se o tempo que um paciente em transporte            

leva para conseguir ser socorrido em algum pronto-socorro. Existem relatos de           

8 http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4504 
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ambulâncias perambulando por horas na cidade em busca de uma vaga para            

paciente com parada respiratória e, quando enfim ocorre uma vaga          9

(possivelmente ocasionada por um óbito), condiciona-se a aceitação do paciente à           

cessão de sua maca e balão de oxigênio! 

 

O serviço de remoção de pacientes do interior do Estado para Capital            

sempre representa um drama, em razão das dimensões territoriais do Amazonas,           

precariedade do suporte de maior complexidade nos municípios, e         

disponibilidade reduzida dos serviços de alto custo para UTI Aérea. Tal fato            

representa risco de desassistência grave a milhares de pessoas caso a pandemia            

siga avançando no interior. Todos os leitos de UTI do Estado do Amazonas             

encontram-se na Capital. 

 

A partir desse momento de “saturação precoce” do HPS Delphina          

Rinaldi, todas as Unidades da Rede Estadual de Saúde foram demandadas a            

absorverem seu próprio volume de internação dos casos suspeitos / confirmados           

COVID-19, não obstante já terem sido sobrecarregadas, recebendo        

compulsoriamente todas as internações de UTI e Enfermaria que estavam no HPS            

Delphina Aziz NÃO COVID-19, visto que a Unidade se fechou para outras            

patologias, seja na porta de entrada, seja na internação. Não houve porém            

incremento proporcional de RH, medicamentos, insumos ou recursos financeiros         

para o FLUXO ROSA destas Unidades por parte da Secretaria Estadual de Saúde             

– SUSAM. 

 

A abertura de toda a linha de frente, sem o devido ordenamento e             

abastecimento, cursou com o grave efeito colateral de expor grande contingente           

dos profissionais de saúde à infecção ao mesmo tempo, refletindo agora no            

elevado número de afastamento dos profissionais técnicos, enfermeiros e médicos          

9 
https://amazonasatual.com.br/sobrecarregado-samu-vive-situacao-desesperadora-em-manaus-diz-dir
etor/  

 

https://amazonasatual.com.br/sobrecarregado-samu-vive-situacao-desesperadora-em-manaus-diz-diretor/
https://amazonasatual.com.br/sobrecarregado-samu-vive-situacao-desesperadora-em-manaus-diz-diretor/
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observado em todas as unidades de urgência . Promoveu ainda a elevação           10

substancial do consumo dos EPI´s, já em número restrito, em virtude desta            

descentralização precoce, aumentando ainda mais o risco de falta completa dos           

mesmos em caso de combate por tempo prolongado à pandemia. 

 

O fracasso no plano amazonense para combater a pandemia         

culminou com a exoneração do secretário de saúde do Estado , em pleno            11

momento de acentuação do crescimento da curva de infecção. 

 

O sistema de saúde há muito já colapsou, em que pesem insistentes            

afirmações divergentes por parte do governo. Se frequentemente ocorrem vagas          

em UTIs, tal fato se dá exatamente em decorrência da altíssima taxa de óbito no               

Amazonas, e não por suposta folga nos recursos existentes. O vírus não circula             

somente nos bairros mais abastados da cidade, mas agora também          

principalmente na periferia, que apresenta graves problemas como a grande          

concentração populacional, a reduzida cobertura de atenção primária (que induz          

ao raciocínio de grande quantidade de pessoas com comorbidades que as incluem            

em grupos de risco) e o reduzido poder aquisitivo, sendo uma população            

altamente dependente do SUS.  

 

Afeta ainda fortemente os municípios do interior, que concentra         

atualmente mais de 42% dos casos, e sequer possui leitos de UTI, apresentando             

hospitais colapsados, considerando ainda serem locais de difícil acesso, o que           

dificulta sobremaneira ações emergenciais. 

 

Atualmente, quase 90% dos municípios do Estado já apresentam         

casos de Covid-19, sendo 55 (cinquenta e cinco) municípios até o dia 11/05/2020 ,             12

10 http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4518 
11 
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/08/simone-papaiz-e-a-nova-secretaria-de-saude-
do-am-em-meio-a-risco-de-colapso-no-setor.ghtml  
12 http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3903 

 

http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4518
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/08/simone-papaiz-e-a-nova-secretaria-de-saude-do-am-em-meio-a-risco-de-colapso-no-setor.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/08/simone-papaiz-e-a-nova-secretaria-de-saude-do-am-em-meio-a-risco-de-colapso-no-setor.ghtml
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3903
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havendo ainda estudo realizado pela Universidade Federal do Amazonas -          

UFAM que informa que o interior pode superar a capital em número de casos              

dentro de 12 (doze) dias . 13

 

Há registro inclusive de contaminação de indígenas. Estima-se um         

risco imenso, uma vez que os povos indígenas não possuem anticorpos capaz de             

lidar com microorganismos importados. Algumas etnias moram em residências         

compartilhadas, e em localidades distantes da capital, o que pode significar           

enorme risco de resultados catastróficos. 

 

O cenário descrito é dos mais preocupantes. Se em países com           

sistema público de saúde altamente qualificados (a exemplo do Reino Unido,           

Espanha e Itália), e, ainda que sem um sistema universal, mas com alto índice de               

desenvolvimento humano (a exemplo dos Estados Unidos da América e Japão)           

chegaram ao colapso em seus sistemas, ocasionando números absurdos de taxas           

diárias de óbitos, a expectativa para o Amazonas é sombria, a considerar a             

dificuldade de acesso a sistemas públicos de saúde que enfrentam tanto as            

populações do interior, como centenas de milhares de manauaras residentes na           

periferia da capital.  

 

Estima-se que o Brasil já seja o atual epicentro da pandemia . O            14

raciocínio utilizado no estudo guarda bastante coerência, uma vez que apenas os            

casos graves são notificados, o que induz uma subnotificação reconhecida pelas           

autoridades sanitárias. Diante de uma provável subnotificação massiva de         

infectados, chegou-se a estimativa de 1,6 milhões de infectados já no dia 04 de              

maio, a partir de uma modelagem reversa, baseada no número de mortes            

13 
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/10/em-12-dias-interior-do-am-pode-superar-mana
us-no-numero-de-casos-e-mortes-por-covid-19-aponta-estudo-da-ufam.ghtml 
14 
https://veja.abril.com.br/saude/estudo-coloca-brasil-como-novo-epicentro-do-coronavirus-no-mundo/  

 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/10/em-12-dias-interior-do-am-pode-superar-manaus-no-numero-de-casos-e-mortes-por-covid-19-aponta-estudo-da-ufam.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/10/em-12-dias-interior-do-am-pode-superar-manaus-no-numero-de-casos-e-mortes-por-covid-19-aponta-estudo-da-ufam.ghtml
https://veja.abril.com.br/saude/estudo-coloca-brasil-como-novo-epicentro-do-coronavirus-no-mundo/
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notificadas no Brasil e na taxa de letalidade da Coreia do Sul, que é 1,1%, ajustada                

para a pirâmide etária do país. 

 

Diversas ponderações, entretanto, se consideradas, levam nosso país        

a um cenário ainda mais catastrófico, mediante as seguintes variáveis, bem           

diversas às encontradas na Coreia do Sul: 

● O distanciamento social não vem sendo praticado entre os         

brasileiros, que se aglomeram sobretudo nas regiões mais povoadas; 

● O uso de máscaras ainda não é massivo, em que pese o reconhecido             

avanço do contágio no país; 

● O índice de desenvolvimento humano reduzido, o que induz a          

existência de diversas comorbidades, notadamente na população       

mais vulnerável (hipertensão, diabetes, doenças cardíacas etc), o que         

supera a diferença etária frente àquela país. Ainda se pode aqui           

considerar outras consequências típicas de um IDH baixo, tais como          

a subnutrição e a insuficiência ou inexistência de serviços de          

saneamento básico, certamente fatores de grande relevância ao        

agravamento da doença. 

 

O Estado do Amazonas, lamentavelmente, figura como verdadeiro        

epicentro no contexto brasileiro. Existe estimativa de que o Estado já possua 10%             

de sua população infectada , o que justificaria os números altíssimos de óbitos            15

verificados diariamente.  

 

Não existem testes suficientes que possibilitem a retomada do         

controle. Quando chegarem em quantidade efetivamente adequada, muitas vidas         

já terão se perdido.  

 

15 
https://revistaforum.com.br/coronavirus/fui-otimista-diz-atila-iamarino-sobre-previsao-de-1-milhao-de-
mortes-por-covid-19-ao-analisar-novo-estudo/  

 

https://revistaforum.com.br/coronavirus/fui-otimista-diz-atila-iamarino-sobre-previsao-de-1-milhao-de-mortes-por-covid-19-ao-analisar-novo-estudo/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/fui-otimista-diz-atila-iamarino-sobre-previsao-de-1-milhao-de-mortes-por-covid-19-ao-analisar-novo-estudo/
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Atualmente, o LACEN possui capacidade declarada para entregar        

cerca de 720 resultados de exame de Covid-19 por dia, acrescido de 200 da              

Fundação de Medicina Tropical - FMT-HVD e 100 da Fiocruz Amazônia .           16

Consoante informações do dia 10/05/2020, foram confirmados 674 casos em 24h,           

totalizando 12.599 até o momento, sendo 1.004 mortes, 29 nas últimas 24h. 

 

Verifica-se, portanto, que o número de casos aumenta à medida em           

que se ampliam o número de testes, o que denota que há enorme subnotificação              

de casos no Estado, o que revela a insuficiência do quantitativo de testes, o que               

logicamente implica em um grande número de pacientes sem tratamento, bem           

como de mortes de Covid-19 não contabilizadas. Atualmente há uma fila de nada             

menos de 886 (oitocentos e oitenta e seis) pacientes internados aguardando a            

confirmação do diagnóstico .  17

 

Tal fato certamente obstrui a visão do Poder Público quanto à real            

dimensão da pandemia, por sua vez inviabilizando a formulação de políticas           

públicas precisas para o enfrentamento. Com efeito, se nem o número total de             

casos confirmados é conhecida, que dirá os demais aspectos epidemiológicos          

(demografia, principais focos de infecção no território, etc.)  

 

Não existe estratégia para o enfrentamento do caos.  

 

As unidades de saúde, TODAS, da atenção primária à alta          

complexidade, estão abarrotadas de pacientes com os sintomas respiratórios, que          

podem ser Covid-19, H1N1 ou outra doença com sintomas iniciais parecidos. 

 

16 
https://www.acritica.com/channels/coronavirus/news/maior-testagem-explica-aumento-de-casos-no-a
mazonas-diz-fvs 
 
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3896 
17 http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3903 
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Os testes para Covid-19, aliás, possuem acurácia em torno de 70%.           

Muitos falsos negativos são tratados como uma infecção de menor importância,           

até que se chegue à fase grave, quando necessita de internação hospitalar, ou à              

crítica, quando necessita de terapia intensiva. 

 

Mas o caos é ainda pior.  

 

Atualmente, há grande quantidade de casos de pacientes em estado          

grave em UBS e SPA, os quais têm sido encaminhados aos Prontos-Socorros com             

indicação de UTI, alguns dos quais procuraram atendimento perante esta          

Defensoria Pública Especializada, conforme doravante aduzido. Soma-se a isso o          

elevado número de óbitos em casa devido à pandemia, bem os recorrentes casos             18

de óbitos nos mencionados serviços de SPA da capital .  19

 

Na prática, os casos de Covid-19 que evoluem em piora não são            

atendidos tempestivamente, levando parcela significativa dos pacientes com a         

doença a morrerem sem ter acesso a um serviço assistencial de saúde. Este fato              

tem gerado preocupações entre os profissionais de saúde, e motivou a           

formulação de nota conjunta por quatorze empresas prestadoras de serviços da           

área da saúde . Tal informação foi parcialmente confirmada pela diretora          20

presidente da FVS em coletiva do dia 09 de abril de 2020 divulgada nas redes               

sociais do governo do Estado do Amazonas, ao informar que as pessoas têm             

chegado às unidades de saúde em estágio já muito grave do Covid-19. Faltou,             

18 
https://oglobo.globo.com/sociedade/durante-crise-da-covid-19-mais-de-30-dos-obitos-ocorrem-em-ca
sa-em-manaus-24408767 
19 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/18/morre-de-covid-19-diretora-de-
ps-de-manaus-onde-videos-mostravam-desespero.htm 
 
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/spa-da-alvorada-tem-52-profissionais-afastados-em-um
a-semana-por-covid-19/ 
20 
https://portalunico.com/pacientes-estao-morrendo-antes-de-serem-atendidos-denunciam-profissionais
-de-saude/  

 

https://oglobo.globo.com/sociedade/durante-crise-da-covid-19-mais-de-30-dos-obitos-ocorrem-em-casa-em-manaus-24408767
https://oglobo.globo.com/sociedade/durante-crise-da-covid-19-mais-de-30-dos-obitos-ocorrem-em-casa-em-manaus-24408767
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/18/morre-de-covid-19-diretora-de-ps-de-manaus-onde-videos-mostravam-desespero.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/18/morre-de-covid-19-diretora-de-ps-de-manaus-onde-videos-mostravam-desespero.htm
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/spa-da-alvorada-tem-52-profissionais-afastados-em-uma-semana-por-covid-19/
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/spa-da-alvorada-tem-52-profissionais-afastados-em-uma-semana-por-covid-19/
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porém, a indicação, por parte do Estado, nesta coletiva, de quais medidas já             

foram adotadas para maximizar o atendimento precoce do paciente. 

 

Neste contexto, inequívoco que a insuficiência de recursos        

hospitalares se transformou no principal gargalo sofrido pelo Estado do          

Amazonas no enfrentamento à pandemia, o que enseja a adoção de medidas            

urgentes e a pronta tutela jurisdicional, eis que culmina na ampla desassistência a             

pacientes, caracterizando, assim, um verdadeiro estado de coisas        

inconstitucional. 

 

A escassez de recursos hospitalares frente ao crescimento da         

demanda, a seu turno, já era prevista.  

 

Em estudo publicado no início do mês de abril de 2020 por            21

pesquisadores da UFMG, da Escola de Saúde Pública da Universidade de           

Harvard e da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde ,              

intitulado “Demand for hospitalization services for COVID-19 patients in Brazil”          

(Demanda por serviços de internação de pacientes com Covid-19 no Brasil), em            

anexo, concluiu que “serviços hospitalares poderiam começar a apresentar escassez de           

leitos hospitalares, leitos de UTI e ventiladores pulmonares no início de abril”, sendo a              

situação mais crítica a dos leitos de UTI.  

 

O estudo considera que, apesar de possuir um sistema de saúde           

híbrido, 80% da população brasileira depende do SUS, variando geograficamente.          

O sistema público de saúde oferece 67% dos leitos hospitalares e 48% dos leitos              

de UTI, sendo a distribuição desigual entre as regiões, sendo de apenas 09 para              

cada 100.000 habitantes na Região Norte em contraste com 21 na Região Sudeste             

. 22

21 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047662v1 

22 Carvalho LR, Andrade MV, Amaral PVM. Avaliação dos parâmetros de oferta mínimos  para os leitos SUS no Brasil, 2015. Planejamento e 

Políticas Públicas - PPP/Ipea 2020; In Press.  

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047662v1
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A projeção levou em consideração 12 cenários distintos, variando a          

relação entre serviços públicos e privados (proporcional ao acesso da população a            

serviços privados segundo dados oficiais; considerando 80% de demanda SUS          

ou; com os Hospitais privados temporariamente sob a administração do Poder           

Público), porcentagem de demanda por leitos de UTI (5% ou 12% dos casos) e              

taxa de ocupação (cenário similar aos números de 2019 ou com 50% dos serviços              

alocados para o tratamento de COVID-19).  

 

Em todos os cenários projetados, o município de Manaus enfrenta          

escassez de leitos hospitalares, leitos de UTI e ventiladores pulmonares até o mês             

de maio, iniciando no dia 04/05/2020 para ventiladores mecânicos e em           

18/04/2020 para leitos de UTI  nos melhores cenários!: 
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Os melhores cenários apontados pelo referido estudo, nota-se, são         

aqueles (números 03, 06, 09 e 12) em que se considera a hipótese de requisição               

administrativa temporária de recursos hospitalares privados para maximizar a         

oferta de serviços à população. Portanto, uma vez ainda não ocorrida a referida             

requisição, é de se concluir que se deve levar em conta as projeções menos              

otimistas.  

 

Ainda que se trate de projeção matemática, pautada em dados          

oficiais e estudos científicos, não se ignora que há uma natural e inevitável             

margem de erro. Todavia, no Estado do Amazonas, a realidade, tal como exposto             

acima, aliada a erros de concepção na estratégia traçada de enfrentamento à            

pandemia e à defasagem histórica de serviços de saúde, não contrasta com as             

previsões dos cenários contidos no estudo. 
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Hoje, infelizmente, não é segredo que os hospitais e serviços de           

urgência e emergência estão superlotados de pacientes, situação rotineiramente         

noticiada pela imprensa e que se agrava no interior do Estado (que concentra             

mais de 42% dos casos), onde sequer há leitos de UTI, desconsiderando ainda a              

problemática da subnotificação, ante à escassez de testes. 

 

Apenas, para ilustrar, no dia 07/05/2020 foi noticiado o caso de           23

familiares de pacientes que estavam internados no Hospital e Pronto Socorro           

Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, os quais relataram que parentes            

morreram por falta de respiradores na unidade de saúde, e, em um dos casos, os               

médicos chegaram a usar um saco plástico como respirador improvisado.  

 

Além disso, também foram atendidos no expediente desta Defensoria         

Especializada, pacientes que se encontravam aguardando por período superior a          

24h em Unidades de Pronto Atendimento UPA’s (Próton N.         

10000.003819/2020-34, 10000.003833/2020-38 e 10000.003796/2020-68 - espelho em       

anexo), as quais não possuem os mesmos recursos de Prontos-Socorros , apenas           24

logrando transferência para Prontos-Socorros e leitos de UTI após intervenção. 

 

Seria evidentemente um excesso considerar tratarem-se de casos        

isolados, eis que a situação tem se repetido constantemente, demonstrando uma           

falha sistêmica e um problema que aflige a toda a coletividade em sentido amplo.  

 

A situação crítica ora vivenciada, que se aproxima perigosamente da          

calamidade pública - se já não a houver atingido -, recomenda a adoção de              

medidas justas e ponderadas, refletidas à luz da legalidade, de modo a assegurar             

23 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/07/familias-denunciam-que-pacientes-com-covid-19-morreram-por-falta-de-respiradores-

em-hospital-de-manaus.ghtml 

24 Tendo relatos de óbitos relacionados à insuficiência dos recursos - vide 

https://d24am.com/amazonas/dez-morrem-no-spa-do-alvorada-de-acordo-com-medico-veja-video/ 

 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/07/familias-denunciam-que-pacientes-com-covid-19-morreram-por-falta-de-respiradores-em-hospital-de-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/07/familias-denunciam-que-pacientes-com-covid-19-morreram-por-falta-de-respiradores-em-hospital-de-manaus.ghtml
https://d24am.com/amazonas/dez-morrem-no-spa-do-alvorada-de-acordo-com-medico-veja-video/
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à população do Estado o acesso ao máximo possível de recursos e serviços             

hospitalares em igualdade de condições. 

 

A implantação de um sistema de regulação unificado, congregando         

recursos públicos e privados, dependeria, por consectário lógico, da requisição          

administrativa temporária e mediante justa indenização de leitos da rede privada.  

 

Tal medida, ao contrário do que possa parecer a uma primeira           

impressão, nada carrega de arbitrária ou draconiana. É, a seu turno, prevista            

constitucionalmente, consoante insculpido no art. 5º, XXV da CF/88, que dispõe           

que “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de             

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. 

 

A Lei do SUS (Lei N. 8.080/90) prevê especificamente a hipótese da            

requisição administrativa no âmbito da saúde pública, ao prever, em seu art. 15,             

XIII, que “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias,          

decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de           

irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa         

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de            

jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização”., outorgando, portanto, às esferas         

estadual e municipal competência para adoção de tal medida. 

 

Derradeiramente, a própria Lei N.º 13.979/2020 prevê, em seu art. 3º a            

“requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será              

garantido o pagamento posterior de indenização justa” a ser determinada por cada            

ente federativo no âmbito de suas competências.  

 

A Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de 2020, que regulamenta,             

na forma autorizada pelo artigo 7º da Lei nº 13.979, de 11 de março de 2020, as                 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância          
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internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), dispõe no seu art. 7º que a            

medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para enfrentamento              

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus           

Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera administrativa         

correspondente, assegurado o direito à justa indenização. 

 

O Conselho Nacional de Saúde, a seu turno, através da          

Recomendação Nº 026/2020, em anexo, orientou “aos gestores do SUS, em seu            

âmbito de competência, que requisitem leitos privados, quando necessário, e procedam à            

sua regulação única a fim de garantir atendimento igualitário durante a pandemia”.            

Referida medida fora ainda expressamente prevista entre as ações a serem           

adotadas pelo Estado do Amazonas no enfrentamento à pandemia, nos termos do            

art. 9º, II, do Decreto Estadual N.º 42.061/2020. 

 

A requisição administrativa temporária e indenizada de recursos        

hospitalares privados é uma medida, portanto, que esteve e está, legitimamente, à            

disposição de Estados e Municípios para o enfrentamento da pandemia.  

 

Suas vantagens são estratégicas, na medida em que possibilitam ao          

Poder Público e à sociedade como um todo o conhecimento da real dimensão dos              

recursos hospitalares disponíveis para a população e sua efetiva utilização, ao           

mesmo tempo que assegura a todos os cidadãos o acesso nos limites da sua              

disponibilidade, em igualdade de condições.  

 

A criação de uma fila unificada de regulação, a seu turno, foi            

implementada em países como Espanha e Irlanda , objetivando assegurar         25 26

igualdade no tratamento entre cidadãos. A nível federal, a proposta é avaliada            

25 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

 

26 https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/ 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/
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pelo Ministério da Saúde , à medida em que o SUS, a nível nacional, se aproxima               27

do limite de sua capacidade de atendimento.  

 

Com muito mais razão, portanto, defende-se a adoção da referida          

medida no âmbito do Estado do Amazonas, em que o colapso do sistema de              

saúde é fato notório, e a tragédia de pessoas sem atendimento se multiplica a              

olhos vistos.  

 

Tal fato pode ser observado de demandas individuais que         

recentemente resultaram em atuações judiciais e extrajudiciais por parte desta          

Defensoria Especializada. 

 

A título de exemplo, foram ajuizadas ações individuais (a exemplo          

Processos Judiciais de N.º 0657937-30.2020.8.04.0001, 0658479-48.2020.8.04.0001      

0652411-82.2020.8.04.0001 e 0652452-49.2020.8.04.0001) em que pacientes, tendo       

em vista a superlotação, a grande contaminação e a dificuldade na obtenção de             

acesso a leitos públicos, agindo por impulso de sobrevivência, sujeitaram-se a           

internações em hospitais privados em valores astronômicos, por vezes contraindo          

dívidas impagáveis junto a instituições financeiras e adiantando enormes         

quantias. Um dos pacientes (Proc. N.º 0657937-30.2020.8.04.0001) adiantou o         

montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao sacrifício de familiares e            

parentes próximos, ao que se seguiu nova cobrança no valor de R$ 40.000,00             

(quarenta mil reais). 

 

A situação se repetiu em casos em que pacientes conseguiram,          

extrajudicialmente (por exemplo, processos administrativos internos da DPE/AM        

- Próton N. 10000.003798/2020-57, 10000.003831/2020-49 e 10000.003817/2020-45,       

27 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-07/com-espera-para-uti-em-varios-estados-teich-diz-que-discutira-fila-unica-com-privados-quando-o-s

us-chegar-no-limite.html 

 

https://exame.abril.com.br/brasil/com-sus-a-beira-do-colapso-proposta-de-fila-unica-nas-utis-ganha-forca-2/ 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-07/com-espera-para-uti-em-varios-estados-teich-diz-que-discutira-fila-unica-com-privados-quando-o-sus-chegar-no-limite.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-07/com-espera-para-uti-em-varios-estados-teich-diz-que-discutira-fila-unica-com-privados-quando-o-sus-chegar-no-limite.html
https://exame.abril.com.br/brasil/com-sus-a-beira-do-colapso-proposta-de-fila-unica-nas-utis-ganha-forca-2/


  
1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde 

espelho em anexo), a duras custas, a transferência para leito público, deixando            

pendente o pagamentos das dívidas contraídas com instituições privadas, e em           

relação às quais agora estão instruindo demandas para que o débito seja            

assumido pelo Poder Público.  

 

A cobrança de valores abusivos face a consumidores em evidente          

estado de perigo em Manaus/AM levou inclusive o PROCON/AM a notificar           

algumas instituições hospitalares durante a pandemia , repercutindo a nível         28

nacional.  

 

Em outro caso, em áudio divulgado pelo portal de notícias Intercept           

que viralizou nas redes sociais, um Hospital particular de Manaus/AM cobra, no            

dia 07/05/2020, caução de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para internar um            

paciente em UTI . 29

 

Tais casos lamentáveis, ofensivos à legislação consumerista, às        

relações civis e à dignidade da pessoa humana, bem como potencialmente lesivos            

ao erário e à própria Administração Pública, têm ocorrido diuturnamente, e           

decorrem de um descompasso na harmonização entre interesse público e privado           

face à catástrofe humanitária que ora se vivencia.  

 

Essas práticas contrastam, por outro lado, com as informações         

prestadas pelos referidos estabelecimentos privados em respostas ao Ofício N.º          

843/2020 - DPE-AM/Saúde, em anexo, nas quais informam que estão com a taxa             

de ocupação de leitos esgotada ou próxima do esgotamento.  

 

28 

https://amazonasnoticias.com.br/hospital-adventista-de-manaus-e-notificado-por-cobranca-abusiva-de-servicos-durante-pandemia-de-covid-

19/ 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/hospital-em-manaus-e-acusado-de-cobrar-preco-abusivo-para-tratar-covid-19/ 

29 https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ir_SO1YKobk 

 

https://amazonasnoticias.com.br/hospital-adventista-de-manaus-e-notificado-por-cobranca-abusiva-de-servicos-durante-pandemia-de-covid-19/
https://amazonasnoticias.com.br/hospital-adventista-de-manaus-e-notificado-por-cobranca-abusiva-de-servicos-durante-pandemia-de-covid-19/
https://veja.abril.com.br/brasil/hospital-em-manaus-e-acusado-de-cobrar-preco-abusivo-para-tratar-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ir_SO1YKobk
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O Hospital e Maternidade Santo Alberto, a título de exemplo,          

informa, no dia 29/04/2020, que estaria com todos os leitos de UTI adulto             

ocupados, muito embora poucos dias depois tenha ocorrido o flagrante de           

cobrança abusiva mencionada acima.  

 

De igual modo, o Hospital Check-UP informa não possuir mais leitos           

de UTI, e o Hospital Santa Júlia e o Hospital e Maternidade Unimed Manaus              

informam que a taxa de ocupação de seus leitos de UTI está em vias de atingir a                 

capacidade máxima, apesar de, em demandas individuais, algumas relacionadas         

acima, muito frequentemente continuarem negociando normalmente seus       

serviços de internação para com os clientes, o que leva a fundadas suspeitas             

quanto à veracidade das informações prestadas.  

 

Ainda, quanto ao Hospital Beneficente Português, nos termos que         

que consta de ata de reunião realizada com a Susam, os representantes do             

hospital afirmam possuir interesse em contratualizar com o Estado apenas          

ofertando leitos clínicos e de UTI para pacientes não-Covid. 

 

Fica demonstrado, portanto, que o Estado não logrou êxito em          

tentativas de contar com leitos privados para atender à pandemia, na medida em             

que os hospitais da rede privada, quando muito, sinalizam não possuir interesse            

em receber pacientes Covid, salvo se custeado pelo próprio paciente, em valores            

inflacionados em razão do momento excepcional. 

 

A implantação de um sistema de regulação unificado, portanto,         

objetiva maximizar e otimizar os recursos hospitalares no território, de modo a            

que opere em sua capacidade plena, bem franquear a todos os cidadãos,            

independente de sua condição econômica, acesso igualitário aos meios de          

tratamento, prevenindo abusos.  
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De certo que se trata de medida de caráter provisório, circunscrita à            

excepcionalidade da pandemia, de modo a não sacrificar ou violar os princípios            

que regem a ordem econômica e financeira constitucional, mormente a livre           

iniciativa, sem a qual os recursos hospitalares ora presentes em nosso Estado            

possivelmente seriam ainda mais limitados.  

 

Outrossim, importa mencionar que a saúde suplementar tem        

recebido incentivos diretos e indiretos por parte do Poder Público no contexto da             

Pandemia de Covid-19, o que justifica ainda mais intensamente a demanda por            

uma contrapartida.  

 

Em Nota Técnica organizada pelo Grupo de Estudos Sobre Planos de           

Saúde, ligado à USP e pelo Grupo de Pesquisa e Documentação sobre            

Empresariamento na Saúde, da UFRJ, em anexo, são listadas propostas e projetos            

que “acrescem subsídios públicos ao setor assistencial privado até o dia 31/03/2020”,            

mencionando: “1) flexibilização de saques autorizados ao Fundo Garantidor dos planos           

de saúde; 2) linhas de crédito, repasses e subsídios governamentais ao setor privado da              

saúde; 3) racionalização do fluxo assistencial dos planos de saúde, visando economia de             

recursos; 4) apontamentos sobre possíveis repercussões da epidemia em inadimplências,          

rescisões de contratos, mensalidades e reajustes futuros dos planos de saúde”.  

  

Em resumo, a nota discorre sobre o anúncio de liberação, pela ANS,            30

de até 20% do Fundo Garantidor da Saúde Suplementar (FGS) em função da             

Pandemia, medida que veio a se concretizar , com a liberação de R$ 15 bilhões              31

caso atendidos determinados requisitos pelas operadoras.  

 

30 https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-ans-devera-liberar-10-bilhoes-para-os-planos-de-saude-24316288 

31 

https://oglobo.globo.com/economia/ans-exige-que-planos-de-saude-atendam-inadimplentes-renegociem-dividas-para-liberar-15-bi-de-fundo-

24357310 

 

https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-ans-devera-liberar-10-bilhoes-para-os-planos-de-saude-24316288
https://oglobo.globo.com/economia/ans-exige-que-planos-de-saude-atendam-inadimplentes-renegociem-dividas-para-liberar-15-bi-de-fundo-24357310
https://oglobo.globo.com/economia/ans-exige-que-planos-de-saude-atendam-inadimplentes-renegociem-dividas-para-liberar-15-bi-de-fundo-24357310
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Menciona também episódios em que houve financiamento público        32

para Hospitais que não atendem o SUS, integrantes do Programa de Apoio ao             

Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), “ financiado com recursos de          

isenção fiscal (COFINS e cota patronal do INSS), destinado a hospitais filantrópicos            

reconhecidos pelo Ministério da Saúde como de excelência”, destacando que, com           

relação às medidas anunciadas, como a criação de um Hospital de Campanha ,            33

“Essa expansão da oferta pública com financiamento dos investimentos de agentes           

privados gerará despesas de custeio para a Prefeitura de São Paulo”, eis que “O              

pagamento de pessoal, sabidamente o principal item de gastos de hospitais, ficará            

certamente ao encargo do governo municipal, uma vez que os recursos do Proadi (R$ 4,6               

bilhões entre 2009 e 2017), não podem ser utilizados para a prestação de serviços de               

saúde”, concluindo, assim, que “a mobilização dos hospitais denominados de excelência,           

até o momento da pandemia, foi pontual”.  

 

Outro ponto levantado pela referida Nota Técnica são as medidas          

adotadas pela ANS que prorrogaram, em caráter excepcional, em razão da           

pandemia, os prazos máximos de atendimento para a realização de consultas,           

exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes , previstos na RN 259/2011.            34

Destacam os pesquisadores que o adiamento procedimentos eletivos deveria ser          

prerrogativa do médico assistente, e não medida unilateral da ANS e operadoras,            

uma vez que “É razoável supor que, mesmo diante da pandemia, serviços de saúde,              

consultórios, clínicas, hospitais e centros cirúrgicos devam estar preparados para assistir           

pacientes com inúmeros outros problemas e agravos de saúde que não o coronavírus. Além              

disso, sem acesso a consultas e atendimento médico agendado, pacientes de planos de             

saúde tenderão a buscar serviços de emergências de hospitais, nos quais o risco de              

contaminação por coronavírus é muito elevado.” 

32 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/casos-de-coronavirus-devem-comecar-a-crescer-exponencialmente-no-brasil.shtml 

33 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/einstein-construira-hospital-de-campanha-para-atendimento-de-coronavirus-em-sp-2432604

8 

34 https://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5448-ans-adota-medidas-para-que-operadoras-priorizem-combate-a-covid-19 

 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/casos-de-coronavirus-devem-comecar-a-crescer-exponencialmente-no-brasil.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/einstein-construira-hospital-de-campanha-para-atendimento-de-coronavirus-em-sp-24326048
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/einstein-construira-hospital-de-campanha-para-atendimento-de-coronavirus-em-sp-24326048
https://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5448-ans-adota-medidas-para-que-operadoras-priorizem-combate-a-covid-19
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Os pesquisadores signatários da Nota Técnica concluem, assim, que         

“Diante da racionalização do fluxo assistencial haveria, portanto, aporte financeiro          

adicional às operadoras, pois deixariam de gastar recursos expressivos com os           

atendimentos reagendados ou realizados pela internet.”, que, mais uma vez, demonstra           

que a relação entre público e privado no que se refere à saúde pública no Brasil é                 

questão extremamente intrincada e complexa, por vezes confusa, não sendo          

possível apontar, com base numa análise superficial, que a requisição          

administrativa temporária e indenizada de leitos e recursos hospitalares por parte           

do Poder Público, prevista legal e constitucionalmente, representaria de alguma          

forma ingerência indevida na esfera particular, havendo ônus e bônus nessa           

relação.  

  

Imprescindível, ainda, que a implantação do sistema unificado de         

regulação de leitos seja acompanhada da definição de critérios éticos e           

transparentes para classificação de risco ou priorização de pacientes,         

preferivelmente mediante pactuação com o Conselho Regional de Medicina do          

Amazonas - CREMAM. 

 

Ademais, é necessário que, além da transparência nos critérios para          

priorização de pacientes, seja também assegurada a toda a sociedade, em especial            

aos órgãos do Sistema de Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e           

Defensoria Pública) a transparência quanto às filas da regulação, através do           

acesso direto aos dados do ao sistema informatizado do Estado do Amazonas que             

regule leitos clínicos e de UTI ou outro meio que atinja  mesma finalidade. 

 

É fato que as Secretarias de Saúde de âmbito estadual e da capital             

não têm publicizado adequadamente informações sobre o fluxo de atendimento e           

o quantitativo de leitos clínicos e leitos de UTI no Estado do Amazonas,             
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informações que não estão abertas à sociedade, e, quando muito, são respondidas            

de forma imprecisa e intempestiva unicamente através de ofícios requisitórios.  

 

A SUSAM e a FVS/AM têm divulgado Boletins Epidemiológicos, os          

quais não prestam, de modo preciso, informações imprescindíveis para o          

acompanhamentos das medidas de enfrentamento à pandemia, tais como         

implantação e monitoramento de leitos, internações por suspeita de COVID-19          

por unidade, indicadores hospitalares (número de internações, taxa de ocupação,          

tempo médio de permanência e óbitos), atendimento de pronto socorro de casos            

Covid-19 e não-Covid, movimentação nas unidades hospitalares, quantidade de         

EPIs disponíveis em estoque e distribuídos às Unidades, entre diversos outros. 

 

A tecnologia de processamento de dados de que atualmente         

dispomos possibilitaria que tais informações, com o adequado resguardo ao          

direito individual ao sigilo médico, estivessem disponíveis para consulta         

praticamente em tempo real, pela imprensa, órgãos de controle e pela sociedade            

civil em geral, sendo importante instrumento de informação, participação e          

fiscalização democrática que, salvo pontuais e justificadas exceções relacionadas         

ao interesse público, deve imperar em nosso país.  

 

De acordo com levantamento feito pela ONG Open Knowledge         

Brasil (OKBR), o Estado do Amazonas se encontra abaixo da média nacional no             

que se refere à transparência de informações relacionadas à Covid-19 . 35

 

Não é demais pontuar que os atos da Administração Pública são           

pautados pelo princípio constitucional da publicidade, que se fundamenta no          

direito que a sociedade possui de ciência sobre os atos praticados pelo Poder             

Público, sendo importante instrumento no combate a arbitrariedades,        

35 https://www.ok.org.br/noticia/coronavirus-6-maiores-afetados-por-covid-19-sp-e-rj-reduzem-transparencia/ 

 

https://www.ok.org.br/noticia/coronavirus-6-maiores-afetados-por-covid-19-sp-e-rj-reduzem-transparencia/
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pessoalidade e excessos, em respeito aos princípios democráticos e republicanos,          

incompatíveis com o secretismo.  

 

Neste tocante, a Lei N.º 12.527/2011, que regulamenta o direito          

constitucional de acesso às informações públicas, dispõe em seu art. 8º que “é             

dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a           

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de              

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”, não se tratando de             

dever meramente formal, mas que deve ser levado a cabo de modo que as              

informações de fato sejam úteis ao fim a que se destinam, de transparência,             

mormente em período crucial de nossa história como o que ora se apresenta.  

 

Em resposta ao Ofício N.º 279/2020-DPE-AM/Saúde, através do        

Ofício N.º 1962/2020-GSUSAM, datada de 05/05/2020, em anexo, a SUSAM          

informa que apenas tem atualmente disponível, contabilizando os leitos de todas           

as Unidades geridas pelo Estado do Amazonas e mais aquelas pactuadas com o             

Hospital Federal, um total de 166 (cento e sessenta e seis) leitos de UTI,              

patamar muito inferior ao inicialmente previsto no Plano de Contingência, e           

completamente insuficiente para a demanda da população Amazonense face à          

pandemia. 

 

Com relação à atuação do Município de Manaus/AM, é necessário          

ponderar que a Defensoria Pública expediu Ofício N.º 252/2020 - DPE/AM -            

Saúde, dirigido à SEMSA, recebido em 23/04/2020, requisitando informações         

sobre o Hospital de Campanha Gilberto Novaes, tendo sido respondido através           

do Ofício nº 0851/2020–ASTEC/GABIN/SEMSA, em anexo, que informou que o          

referido Hospital possui 38 (trinta e oito) leitos de UTI e 26 (vinte e seis) leitos de                 

internação semi-intensiva.  
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Referida informação quanto ao quantitativo de leitos fora confirmada         

através de Visita Técnica procedida pelo Conselho Regional de Medicina do           

Estado do Amazonas - CREMAM, no dia 04/05/2020, cujo relatório segue em            

anexo. Porém, não ficou claro por qual motivo, em pleno momento de colapso             

dos sistemas de saúde causado pela pandemia, dos 38 leitos de UTI, apenas 8              

estavam ocupados por pacientes em ventilação mecânica invasiva, e outros 26           

estariam em ventilação não invasiva, ocupando leitos que deveriam estar sendo           

regulados para o sistema Sister. 

 

Na ocasião da inspeção, verificou-se que havia 30 pacientes com          

prioridade alta e prioridade muito alta e 3 pacientes com prioridade média            

aguardando em fila de regulação pela transferência via sistema Sister e que            

portanto poderiam estar se valendo da ventilação invasiva disponibilizada pelos          

leitos de UTI do hospital de campanha municipal. 

 

Outra contradição verificada no hospital de campanha municipal        

refere-se ao fluxo de pacientes. Trata-se de hospital “porta fechada”, recebendo           

apenas pacientes encaminhados por outras unidades de saúde. Entretanto,         

verifica-se um sistema de entrada por “duas portas”, na medida em que o             

hospital municipal aceita pacientes tanto encaminhados pelo sistema de         

regulação estatal - Sister - como pode também receber transferência de por            

regulação em ligação telefônica direta de Unidade Básica de Saúde! 

 

Em breve levantamento realizado junto a Cadastro Nacional de          

Estabelecimentos de Saúde - CNES (espelhos em anexo), constatou-se, a          

princípio, haver, pelo menos, 124 leitos de UTI, reunindo os Hospitais           

Adventista, Beneficente Portuguesa, Check Up, Santo Alberto, Santa Júlia, Samel,          

São Lucas, Rio Negro, Rio Amazonas, Prontocord, Hospital e Maternidade          

Unimed, sem olvidar que os dados do CNES podem estar defasados,           

principalmente se considerarmos que possivelmente houve incremento de        
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recursos e serviços com o advento da pandemia, bem como que possam ter sido              

desconsiderados algumas instituições hospitalares da capital e interior. 

 

Apenas esse número, por exemplo, já quase atinge o quantitativo de           

leitos confirmados pela SUSAM, o que indica representar percentual importante          

do total de leitos disponíveis no Estado, incluídos os leitos do Hospital            

Municipal. Com efeito, no atual momento de pandemia e colapso do sistema            

público de saúde, não que há que se cogitar de uma via dupla de atendimento,               

privilegiando os pacientes que possam custear plano de saúde ou internação           

particular em detrimento daqueles que dependem do SUS. 

 

O sistema de regulação unificado, a seu turno, também possibilitará           

o uso racional e coordenado da capacidade hospitalar ora à disposição para            

enfrentamento à pandemia, permitindo respostas mais efetivas, justas e         

humanitárias, tratando-se de medida de elevado interesse público. 

 

A essa questão se justapõe, ainda, o fato de que, em virtude da             

suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos, além de consultas e exames, que           

se deu através da Nota Técnica N 004- 2020-SEAASC-SUSAM e pela Resolução            

N.001-2020-GSUSAM, em anexo, existe um potencial de recursos hospitalares         

ocioso no Estado do Amazonas, no que se refere às Unidades Hospitalares (a             

título de exemplo, Hospital Universitário Francisca Mendes - HUFM e a           36

Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ) dotadas de salas de UTI, centros            

cirúrgicos, entre outros, e que estão com as suas atividades quase totalmente            

paralisadas.  

 

Assim no contexto da maximização e otimização dos recursos que se           

vem alegando, se faz necessário, adicionalmente, que se realize um levantamento,           

preferencialmente acompanhado do Conselho Regional de Medicina do Estado         

36 consultar autos do Processo N.º 0657620-32.2020.8.04.0001 
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do Amazonas - CREMAM e do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas            

- COREN, sobre o potencial de recursos hospitalares ociosos devidos à suspensão            

de procedimentos eletivos no Estado e, consequentemente, se reverta os referidos           

recursos para atendimento à pandemia, mediante abertura de tais Unidades ao           

atendimento a pacientes Covid-19, com inclusão destes leitos na transparência          

online proposta, ou, alternativamente, a transferências dos recursos hospitalares         

(equipamentos, materiais, etc.) das Unidades ociosas a Unidades que estejam          

atuando na linha de frente.  

 

Nesse caso, cumpre asseverar ainda que o tempo de duração da           

Pandemia é incerto, e que não há previsão, num horizonte próximo, de sua             

interrupção ou redução gradativa, razão pela qual se faz necessária ação no            

presente momento, de modo a disponibilizar à população amazonense como um           

todo maior quantidade de leitos e recursos hospitalares, a serem geridos pelo            

Poder Público, em caráter excepcional e temporário, assegurando o necessário          

acesso universal e igualitário em seu acesso, nos termos previstos na           

Constituição.  

  

2.2 - DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – POSTULADO         

CONSTITUCIONAL 

  

A Constituição Federal destaca o Estado como devedor do direito à           

saúde. Consoante antevisto, o direito à saúde é plasmado no artigo 196 da             

Constituição Federal como “direito de todos” e “dever do Estado”, garantido           

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças             

e de outros agravo, regido pelo princípio do “acesso universal e igualitário” “às             

ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 
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Na seara infraconstitucional, a regulação de tal direito foi trazida,          

fundamentalmente, pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre              

as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o             

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

  

Tal diploma legal, logo no seu artigo 2º, caput, pontua que “a            

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições              

indispensáveis ao seu pleno exercício”. E acrescenta que “o dever do Estado de garantir              

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à               

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que               

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços     

para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 2º,§1º)”. 

  

A aludida Lei Federal, ao disciplinar o Sistema Único de Saúde (SUS),            

acabou por universalizar o acesso aos sistemas de saúde em todos os níveis, bem              

como garantiu a integralidade de cobertura aos que dele necessitem . 
37

  

De outra banda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já            
38

se consolidou no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é               

de responsabilidade solidária da União,Estados-membros e Municípios, de modo que          

qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de             

37 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal,obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - 
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade 
de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 
38  STJ, REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de             

recursos financeiros". 

  

Enfeixando a questão, bem pontuou o egrégio STJ5: “nenhuma         

regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na           

Constituição Brasileira, de que "a saúde é direito de todos e dever do Estado " (art.196).               
39

- Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a             

lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica            

conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação davida”. 

  

Noutra   oportunidade,   deixou   assentado que “eventual 

ausência    documprimento de formalidade burocrática não pode  

obstaculizar o     fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o         

sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios             

necessários ao custeio do tratamento” . 
40

  

Cumpre destacar ainda que, apesar do princípio da reserva do          

possível não prevalecer sobre o direito fundamental ao mínimo existencial, não se            

pode fazer a conclusão de que não deve ser observado o princípio da reserva do               

orçamento. Ou seja, os gestores públicos ao receberem uma determinação judicial           

devem dar cumprimento integral, entretanto, devem também, observar os limites          

previstos no orçamento público, para que não haja prejuízos e nem tenha que             

responder futuramente junto ao Tribunal de Contas. No entanto, negar o mínimo            

existencial é negar o próprio direito à vida, pressuposto lógico do exercício de             

qualquer outro direito fundamental. 

39 STJ, RMS 11183/PR; Ministro JOSÉ DELGADO - T1 - PRIMEIRA TURMA 
j.22/08/2000 DJ 04.09.2000 p. 121 RSTJ vol. 138 p. 52. 

40 STJ, ROMS nº 11.129/PR, Relator Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 2ª 
Turma, DJ 18/02/2002 PG:00279. 
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2.3 - DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO          

DOS PODERES. DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER        

JUDICIÁRIO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE SAÚDE COLETIVAS       

QUANDO CONFIGURADA INÉRCIA E OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO E        

VIOLAÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONAL. 

 

Não viola os princípios constitucionais da separação e independência         

dos poderes a tutela jurisdicional nas políticas públicas constitucionalmente         

previstas e integrantes do conceito de mínimo existencial quando restar          

demonstrada a omissão do Poder Público ou em casos de risco iminente à saúde              

coletiva e à vida. 

 

A presente demanda objetiva, a um só tempo, que se implante um             

sistema unificado de regulação de leitos, congregando as esferas estadual,          

municipal e privada; a definição de critérios para admissão em leitos clínicos e de              

UTI; a reversão da capacidade de recursos hospitalares ociosos ao enfrentamento           

da pandemia; bem como a máxima transparência das filas de regulação,           

possibilitando aos órgãos de controle à sociedade civil constante monitoramento,          

de modo a evitar desvios, pessoalidade, excessos e abusos. 

 

Assim, longe de adentrar o mérito administrativo, sendo certo que          

compete ao Executivo operar as políticas públicas, eis que se está, na espécie,             

apenas buscando cessar a perpetuação das omissões do Poder Público em           

promover o cumprimento de preceitos constitucionais de primeira grandeza,         

como o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, o princípio da             

eficiência administrativa, da transparência, da isonomia, e, sobretudo,        

resguardando o mínimo existencial, aqui consubstanciado nos direitos à saúde,          

vida e igualdade da população, em especial a mais vulnerável.  
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Entendimento em sentido contrário significaria dizer que o exercício         

(ou não exercício) da atividade administrativa pelo Estado seria absoluta e           

inquestionável, e que as políticas públicas deficientes de saúde não ensejam           

apreciação pelo Poder Judiciário (à revelia do direito fundamental de acesso à            

justiça, Art. 5o, XXXV, da CF/88) em hipótese alguma, muito embora sua ação ou              

omissão possa efetivamente resultar em lesão ou ameaça ao direito à saúde da             

população.  

 

Referido entendimento, acaso acolhido, representaria verdadeira      

regressão a uma concepção regaliana de (ir)responsabilidade do Estado (resumida          

na conhecida fórmula absolutista “the king can do no wrong”), que não se pode              

admitir em um Estado de Direito, onde prepondera a ordem jurídica           

constitucional, democraticamente estabelecida, incumbindo ao Poder Judiciário,       

no legítimo exercício de sua função típica, assegurar a vigência e o respeito aos              

direitos ali elencados, no caso em tela o direito ao acesso à saúde. 

 

Ademais, a definição das políticas públicas e a apreciação de          

conveniência e oportunidade quanto à gestão dos recursos públicos podem e           

devem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, uma vez que encontram            

limites, entre outros, no princípio do mínimo existencial. Neste sentido é a lição             

Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Assim como ao Judiciário compete fulminar todo comportamento ilegítimo da          

Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe,          

igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de         

exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é,           
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desbordar dos limites de liberdade que lhe assistam, violando, por tal modo, os             

ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária.  41

 

Não se nega que a incidência do Poder Judiciário sobre as políticas            

públicas é medida de caráter excepcional, competindo ao Executivo definir a           

gestão dos seus recursos. Não obstante, como visto, é plenamente legítima e            

caracteriza exercício de sua atividade preponderante e fundamental – sem a qual            

perderia a própria a razão de existir – a atuação do Judiciário quando configurada              

a mora ou omissão estatal e, principalmente em demandas de saúde, quando se             

evidencia que a omissão apresenta risco à preservação da saúde e vida de             

pacientes/cidadãos/jurisdicionados vulneráveis, bem como a princípios      

administrativos de primeira ordem como a transparência, eficiência e isonomia.  

 

Assim, não se cogita de prejuízo às políticas públicas de saúde, mas            

de sua plena efetivação, tampouco de violação à separação dos poderes, uma vez             

que, neste caso, a intervenção do judiciário apenas se dá uma vez que             

devidamente reconhecida a inércia do Poder Executivo para a consolidação de           

políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.  

 

Não é outro o entendimento do STF a respeito: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM      

AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA       

PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE    

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA      

JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.       

RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO       

DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOSE PROVAS.       

41 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 979. 
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SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o              

Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da           

separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas          

questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está            

alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no         

julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui             

obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de           

tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3.           

Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem,              

quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado,           

seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3.               

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 947823 AgR, Relator (a):            

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,julgado em 28/06/2016, PROCESSO        

ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016) 

 

Sendo evidente no caso em tela que a Administração Pública fora           

injustificadamente omissa em efetivar as políticas públicas constitucional e         

legalmente definidas, resultando em desassistência à população vulnerável, que         

padece do risco de desassistência em saúde, incumbe legitimamente ao Judiciário           

intervir para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, por ação ou            

omissão. 

  

3 - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  

  

Como delineado preliminarmente, a tutela antecipada é sinônimo de         

tutela satisfativa, ou seja, busca-se a concretização do direito alegado. Nesse           

sentido, o procedimento de tutela antecipada antecedente visa tornar mais célere           

as demandas cujo pedido de tutela provisória é satisfativo, pois com o deferimento             

do pleito o direito é concretizado e não há mais o que se alegar, tornando-se a                

decisão estável, caso não haja manifestação em sentido contrário (art. 304). 
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Diante disso, a presente ação de caráter antecedente e satisfativo,           

visa à concretude do direito da saúde e, sobretudo, do direito à vida, preenchendo              

os seguintes requisitos da tutela pleiteada. 

Importante ressaltar que a probabilidade do direito é, no caso em            

tela, de fácil distinção, uma vez que o colapso do sistema de saúde estadual é fato                

que vem sendo amplamente noticiado na imprensa local e nacional , assim como            42

a insuficiência de leitos clínicos e leitos de UTI no Estado do Amazonas, a previsão               

legal e constitucional da requisição administrativa temporária de bens e serviços           

para enfrentamento à pandemia, o direito à publicidade e transparência, a           

existência de capacidade ociosa de recursos hospitalares e a necessidade de se            

conferir máxima efetividade ao previsto no art. 196, que prevê o acesso universal e              

igualitário a serviços de saúde. 

Importante consignar a urgência do caso. É de amplo conhecimento          

o atual quadro caótico que ora assola o sistema de saúde do Amazonas, tendo em               

vista a pandemia de Covid-19, que tem aqui seus nefastos efeitos potencializados            

em virtude da escassez de recursos hospitalares, resultando em inédito e           

espantoso número de óbitos, que instaurou crise inclusive nos serviços funerários           

da capital, sendo imprescindível otimizar a utilização dos recursos já existentes,           

bem como assegurar o acesso aos serviços de saúde de forma justa, isonômica e              

transparente. 

 

Excelência, é cristalino, assim, que o presente caso se amolda à           

previsão legal, eis que vislumbrando a ocorrência de situações dessa natureza é            

que previu o código de processo civil a possibilidade do requerimento da tutela. 

 

42 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/05/com-colapso-funerario-e-de-saude-m
p-pede-na-justica-lockdown-em-manaus.htm 
 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-08/a-beira-do-colapso-manaus-duplica-numero-de-mortes-co
m-escalada-de-coronavirus.html 
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A. O direito que se busca realizar (verossimilhança das alegações)         

resta devidamente comprovado, diante da pandemia de       

Coronovirus, dos fatos amplamente noticiados de insuficiência de        

UTI’s no Estado do Amazonas, do aumento do número de casos e da             

taxa de letalidade, bem como da necessidade da máxima         

operacionalização e efetiva e racional coordenação dos recursos        

atualmente disponíveis para enfrentar a tragédia humanitária; 

B. O perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo             

(fundado receio de dano irreparável) está amplamente comprovado        

no caso em tela, em razão do estado de emergência na saúde pública             

em que se encontra o Estado do Amazonas, cuja não proteção           

jurisdicional acarretará, inevitavelmente, na mitigação da      

capacidade do Estado do Amazonas no combate à pandemia,         

deixando grande parte da população exposta ao quadro de falência          

dos serviços de saúde, facilitando abusos na oferta de serviços de           

saúde privados, permitindo a ociosidade de leitos, a contenção de          

recursos, e, pior de tudo, a priorização do critério econômico para o            

acesso a tratamento ; 

C. Indicação do pedido de tutela final: obrigação de fazer para, dentre           

outros pedidos, compelir o Estado do Amazonas a requisitar         

administrativamente leitos da rede privada pelo Estado do        

Amazonas, nos termos do art. 3º, VII, Lei N.º 13.979/2020 enquanto           

perdurar a situação que levou à edição da Lei nº 13.979, de 2020, bem              

como determinar aos Requeridos que adotem sistema unificado de         

regulação de leitos de UTI e leitos clínicos em Prontos-Socorros no           

Estado do Amazonas para pacientes com diagnóstico/suspeita de        

Covid-19, integrando as regulações municipais, estadual e       

particular, e, ainda, a confirmação dos demais requerimentos        

formulados em sede de liminar; 

  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/828477136/lei-13979-20
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Por essas razões, restam comprovados os requisitos autorizadores da         

medida antecipatória, que não pode e não deve aguardar o julgamento final do             

feito, por isso realizada de forma antecedente, pois tal pleito encontra amparo no             

comando constitucional de direito e respeito à vida e à saúde. 

  

Calcado na necessidade de resguardar a dignidade da pessoa         

humana, justifica-se a concessão inaudita altera pars da tutela antecipada,          

conforme já decidiu o colendo STJ que em situações“nas quais resta evidente o             

estado de necessidade e a exigência da preservação da vida humana, sendo,pois, imperiosa             

a antecipação da tutela como condição, até mesmo, de sobrevivência para o jurisdicionado”             

não há que se falar em audiência prévia”. 

  

4 – DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR 

Como mencionado, existem duas modalidades de tutela provisória        

antecipada, a de natureza satisfativa e a cautelar. A satisfativa, aduzida acima,            

objetiva a efetivação de um direito em si, ao passo em que a tutela cautelar cria                

meios para assegurar a efetivação do direito, fazendo, portanto, referência a outro            

direito, que merece ser acautelado.  

Na presente demanda, objetiva-se, desde logo, assegurar a implantação         

de sistema de regulação unificada de leitos clínicos e leitos de UTI no Estado do               

Amazonas e, ainda, instruir o feito com maiores informações sobre a atual taxa de              

ocupação e número exato de leitos existentes, pacientes aguardando em lista de            

espera, entre outros, a fim de possibilitar a postulação de forma mais aprofundada             

da pretensão. 

Luiz Guilherme Marinoni[1] leciona que: 

A leitura do art. 303 suscita desde logo três observações. A primeira é que              

qualquer tutela satisfativa do direito pode ser postulada mediante tutela          

antecipada antecedente. Está fora do alcance do art. 303 - e, portanto, do art.              
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304 - qualquer espécie de tutela cautelar, cujo regramento se encontra nos            

arts. 305 a 310. A segunda é que o pedido de tutela antecipada antecedente              

está limitado à urgência à propositura da ação, estando excluída a           

possibilidade de tutela antecipada antecedente - e, portanto, estável - nos           

casos de tutela da evidência. Embora tecnicamente possível, nosso         

legislador optou por limitar a tutela antecipada antecedente aos casos de           

urgência. A terceira é que a qualificação da urgência como contemporânea           

no caput do art. 303, embora à primeira vista possa sugerir uma restrição ao              

uso da tutela antecipada antecedente, é desmentida pelo incentivo que o           

legislador viabiliza ao autor para sumarizar formal e materialmente o          

processo com a sua estabilização. 

(...) 

O direito vigente não repetiu integralmente a regra da fungibilidade entre           

as "tutelas provisórias" constante do direito anterior. A previsão da          

fungibilidade encontra-se textualmente restrita às hipóteses de tutelas        

provisórias requeridas de forma antecedente (arts. 305, parágrafo único).         

Porém, é evidente que o legislador permite ampla fungibilidade entre as           

tutelas provisórias. 

Deste modo, em havendo ampla fungibilidade entre as tutelas         

provisórias, podendo até mesmo converterem-se mutuamente, a técnica        

interpretativa demonstra não haver óbice processual a que sejam postuladas          

conjuntamente, segundo a conhecida parêmia jurídica resumida na fórmula "quem          

pode o mais, pode o menos". 

Requer-se, portanto, simultaneamente à tutela de natureza satisfativa,        

as medidas de natureza cautelar a seguir aduzidas. 

  

5 - DOS PEDIDOS 

ISTO EXPOSTO, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vem          

requerer: 
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1) Em caráter de tutela provisória de urgência de         

natureza satisfativa: 

1.1) A imposição de medida cominatória consistente em: 

a) Compelir o Estado do Amazonas a requisitar        

administrativamente leitos da rede privada pelo      

Estado do Amazonas, nos termos do art. 3º, VII, Lei          

N.º 13.979/2020 enquanto perdurar a situação que       

levou à edição da Lei nº 13.979, de 2020 

a.1) Na hipótese de negativa do pedido supra,        

fixe-se prazo de 5 dias para que o Estado do          

Amazonas traga aos autos as situações concretas       

aptas a ensejar a requisição administrativa prevista       

no Decreto Estadual N.º 42.061/2020, devendo,      

para esta finalidade, regulamentar, com a      

necessária participação do Conselho Estadual de      

Saúde e da Comissão Intergestores Bipartite a)       

produção de documentação técnica e coleta de       

informações estratégicas em saúde para a      

avaliação da necessidade de requisição de leitos; b)        

critérios mínimos para avaliar a necessidade da       

requisição de leitos; c) regras de custeio bipartite        

dos leitos; e d) regras de acesso aos leitos. 

b) Compelir os Requeridos adotarem sistema unificado       

de regulação de leitos de UTI e leitos clínicos em          

Prontos-Socorros no Estado do Amazonas para      

pacientes com diagnóstico/suspeita de Covid-19,      

integrando as regulações municipais, estadual e      

particular; 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/828477136/lei-13979-20
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c) Obrigar o Requerido Município de Manaus a inserir         

TODOS os leitos regulados (aí se incluindo todos os         

leitos de UTI) do Hospital de Campanha Gilberto        

Novaes e em outras unidades municipais que vierem        

a ser criadas para o enfrentamento da pandemia no         

sistema de regulação SISTER, de modo a assegurar a         

transparência e isonomia, devendo, no prazo de 5        

dias, prover acesso ao sistema de regulação nas        

unidades municipais; 

d) Compelir os Requeridos a promoverem, em conjunto        

com o Conselho Regional de Medicina, a definição e         

uniformização de critérios para admissão de pacientes       

em leitos COVID de UTI em suas respectivas        

unidades de saúde, cujo método de seleção esteja        

objetivamente previsto, à luz da evidência científica e        

da experiência nacional e internacional,     

assegurando-lhe a imprescindível publicização,    

devendo juntar aos autos, no prazo de 5 dias, os          

critérios adotados para seleção, bem como o ranking        

conforme tal critério a partir de sua implantação,        

devendo esta informação estar disponibilizada em      

acesso às filas de regulação. 

e) Compelir os Requeridos a promoverem a transparência        

das filas de regulação de leitos COVID (de UTI e leitos           

clínicos) e filas de solicitação de transporte de        

pacientes críticos do interior para leitos de UTI da         

capital, tornando de livre acesso a consulta de        

pacientes de sua posição na fila através de sistema         

informatizado, com o devido resguardo ao sigilo       
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médico, bem como franqueando o acesso dos órgãos        

do Sistema de Justiça (Poder Judiciário, Defensoria       

Pública e Ministério Público) ao sistema      

informatizado do Estado do Amazonas que regule       

leitos clínicos e de UTI voltados ao atendimento a         

Covid-19, através do acesso direto ao portal ou        

software utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde        

do Amazonas - SUSAM; 

e.1) Na hipótese de necessitarem de dilação de        

prazo para implementação do sistema, informar      

cronograma para implantação, com    

disponibilização, a cada 12 horas, das informações       

supra em planilhas, independente de prévia      

requisição, até a conclusão do cronograma. 

f) Compelir os Requeridos a assegurarem que todas as         

Unidades Hospitalares, da rede pública ou privada,       

informem à central de regulação quanto à ocupação e         

disponibilidade de leitos, bem como a capacidade de        

recursos humanos, de modo a manter os dados        

constantemente atualizados; 

g) Compelir que o Estado do Amazonas realize um         

levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias,       

preferencialmente acompanhado do Conselho    

Regional de Medicina do Estado do Amazonas -        

CREMAM e do Conselho Regional de Enfermagem do        

Amazonas - COREN, sobre o potencial de recursos        

hospitalares ociosos devidos à suspensão de      

procedimentos eletivos (consultas, exames e cirurgias)      

determinada pela Nota Técnica N 004-      
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2020-SEAASC-SUSAM e pela Resolução    

N.001-2020-GSUSAM e consequentemente reverta os     

referidos recursos para atendimento à pandemia,      

mediante abertura de tais Unidades ao atendimento a        

pacientes Covid-19, com inclusão destes leitos na       

transparência online proposta, ou, alternativamente, a      

transferências dos recursos hospitalares    

(equipamentos, materiais, etc.) das Unidades ociosas a       

Unidades que estejam atuando diretamente no      

enfrentamento à Pandemia;  

tudo sob pena de, cominação de multa diária no valor          

sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por        

descumprimento, incidente na pessoa dos respectivos      

secretários de saúde e chefes do Executivo, municipal e         

Estadual, bem como a remessa dos autos ao Ministério         

Público Estadual - MPE/AM para apuração de possível        

prática de crime de desobediência; 

2) Cautelarmente, sob pena de responder o gestor        

responsável por crime de desobediência: 

2.1) Adotem todas as medidas necessárias para, no        

prazo de 05 dias, exigir o registro diário obrigatório, em          

sistema informatizado a ser disponibilizado pelo gestor       

estadual do SUS, por parte de todos os hospitais da rede           

pública e da rede privada (leitos SUS) e da rede privada           

(leitos Não SUS), (i) dos dados atualizados sobre todos         

os leitos de Clínica Médica e de UTI e o número de            

respiradores/ventiladores pulmonares (discriminando os    

que estão em uso, livres e em manutenção), (ii) da taxa           

de ocupação de todos estes leitos, (iii) da indicação         
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daqueles que são referentes ao atendimento a pacientes        

COVID-19, bem como (iv) do número de pacientes        

internados suspeitos e confirmados de COVID-19, sendo       

de responsabilidade da direção geral de cada hospital a         

inserção de tais dados. Tais dados deverão ser        

disponibilizados sítio de transparência. 

a) Na hipótese de ser necessário prazo superior        

para disponibilização de tais dados em sítio       

eletrônico na internet, que apresentem cronograma      

para tanto e ainda que o registro diário de todos          

aqueles dados (i), (ii), (iii), (iv), seja feito e         

apresentado por meio de planilha até a conclusão        

do cronograma com sua divulgação em sítio de        

transparência. 

3) A estabilização dos efeitos da tutela antecipada, nos         

termos do art. 304 do CPC; 

4) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º             

do CPC. 

5) O processamento do feito de acordo com o rito do Art. 303             

e seguintes do CPC; 

6) A dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais,          

conforme o estabelecido no art. 18 da Lei nº 7.347/1985;  

7) Intimar, pessoalmente, o Defensor Público signatário,       

titular da Defensoria Pública Especializada na Promoção e        

Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, de todos os atos          

do processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos,        

conforme prerrogativa assegurada pelo artigo 128 da Lei        
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Complementar Nacional nº 80/94, que organiza a Defensoria        

Pública. 

  

Dá-se a causa o valor estimativo de 100.000.000,00 (cem milhões reais). 

  

Indicam-se, como pedidos principais, nos termos do art. 303 do CPC: 

A) A confirmação das medidas liminares requeridas em sede de tutela provisória em             

caráter antecedente, das de natureza cautelar antecedente, bem como demais          

pedidos, sem prejuízo de outros requerimentos a serem oportunamente formulados. 

  

 Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Manaus, 12 de maio de 2020. 

  

Arlindo Gonçalves Dos Santos Neto 

Defensor Público 
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1) Apresentação da presidente da FVS/AM - 30/04/2020 - Situação Epidemiológica da Covid-19 

no Estado do Amazonas até a SE 18 - slides; 

2)  Boletim do Conselho de Operações de Emergência Saúde Pública - COE - SE 18 - 26/04/2020; 

3) OFÍCIO N.º 1962/2020 – GSUSAM - Em resposta ao Ofício N.º 279.2020 - DPE-AM.SAÚDE; 

4) Ofício nº 0851/2020–ASTEC/GABIN/SEMSA - Em resposta ao Ofício N.º 252/2020 - 

DPE-AM/Saúde; 

5) Relatório de Inspeção do CREMAM em Hospital da Rede Pública Municipal - Hospital de 

Campanha Gilberto Novaes; 

6) Artigo científico “Demand for hospitalization services for COVID-19 patients in Brazil”; 

7) Nota Técnica GEPS e GPDES; 

8)  Ofício N. 843-2020 - DPE-AM/Saúde e respectivas respostas dos Hospitais Particulares; 

 



  
1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde 

9) Extratos do CNES de Hospitais Particulares de Manaus/AM; 

10) Espelhos de Processos Administrativos (Nºs de Prótons) instaurados na DPE/AM para 

atendimento a demandas de Covid-19 mencionados na petição; 

11) Notícias informadas na petição; 

  

 

 

  

 


