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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  ___ª

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das

suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  pela

signatária, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III,

da Constituição Federal, artigos 1º, inciso IV, e 5º, inciso I, da

Lei 7.347/85, artigos 5º, inciso III, alínea  e, e 6º, inciso VII,

alíneas a e d, da Lei Complementar 75/93, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

(COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA)

em  face  da  UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  Direito

Público interno, representada pela Procuradoria da União no

Estado  do  Amazonas,  situada  na  Avenida  Tefé,  n°  611

(Edifício  Luis  Higino  de  Sousa  Neto),  Bairro  Praça  14  de

Janeiro,  CEP  69.020-090,  Manaus/AM,  correio  eletrônico:
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cju.am@agu.gov.br;

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

1. SÍNTESE DA PRETENSÃO DEDUZIDA

A presente ação civil pública busca efetivar os

direitos das mulheres em estado gravídico e puerperal ao

parto  natural  e  à  assistência  humanizada  no  Hospital

Militar  de Área de Manaus,  pertencente ao Exército  no

Estado do Amazonas, o que visa à proteção da saúde, da

dignidade e ao resguardo do direito à integridade física e

psíquica das parturientes que a ele recorrem.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Em novembro  de  2014,  o  Ministério  Público

Federal  no  Amazonas  instaurou  o  procedimento  n°

1.13.000.002093/2014-15  com  vistas  a  verificar  as

medidas  adotadas  pelo  poder  público  com  vistas  à

garantia do parto humanizado no Amazonas, bem como a

apurar a prática de violência obstétrica nos hospitais e

maternidades do Estado. 

Nos  autos  do  inquérito  civil  mencionado,  ao

longo dos anos,  foram promovidas audiências  públicas,
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rodas  de  conversas  na  rede  pública  de  saúde  e  em

universidades,  e  outras  atividades  tendentes  à

compreensão  do  tema  e  à  educação  em  direitos

humanos.

Ainda no bojo do apuratório, firmou-se Termo

de  Cooperação  entre  diversas  instituições  públicas  e

privadas,  que  comprometeram-se  a  atuar  no

enfrentamento  à  violência  obstétrica  no  Amazonas  e

desempenham,  dentro  de  suas  estruturas  e  funções

institucionais, a luta pela humanização do parto. Síntese

do trabalho encontra-se disponível no endereço eletrônico

violenciaobstetricanao.mpf.mp.br1.

Como ramificação deste trabalho, instaurou-se

no Ministério Público Federal o procedimento preparatório

n°  1.13.000.000723/2019-13,  que  tem  como  escopo

específico  o  acompanhamento  das  medidas  adotadas

pelos  Hospitais  Militares  para  a  garantia  do  acesso

integral à saúde pelas parturientes.

Nele, constam documentos que apresentam o

cenário  da  atenção  às  parturientes  nos  Hospitais

Militares.

No  documento  PR-AM-00014162/2019,  o

Hospital Militar de Área de Manaus informou que:
1 E,  ainda,  em:  http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/perspectivas-de-genero-e-o-

sistema-de-justica-brasileiro
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i) seu serviço de ouvidoria funciona 24 horas por
dia;
ii) no ano de 2015, foram realizados 101 partos
cesáreos e 9 partos normais;
iii)  não possuem estatísticas  para o  número de
episiotomias realizadas nos partos normais, bem
como quanto à utilização de ocitocina sintética;
iv) os procedimentos de tricotomia e enema não
fazem  parte  do  seu  protocolo  de  serviços,
todavia, o preenchimento do partograma de cada
paciente faz parte do referido protocolo;
v) o procedimento de analgesia não faz parte da
rotina, pois não dispõem de serviço de plantão de
anestesista vinte e quatro horas, de forma que os
partos normais são realizados apenas quando as
pacientes  chegam  na  unidade  em  período
expulsivo;
vi) é realizada a amamentação na primeira hora
de vida em todos os partos;
vii)  as  parturientes  têm  total  liberdade  de
movimentação  durante  o  trabalho  de  parto  e
podem escolher outras posições além da posição
de litotomia;
viii) o protocolo determina que a permanência do
bebê no berçário nas primeiras duas horas após o
parto, sendo então encaminhado para alojamento
conjunto;
ix)  não  há  registro  de  qualquer  caso  de  óbito
materno  ou  neonatal,  nem  mesmo  de  asfixia
neonatal no hospital.

 No  documento  PR-AM-00036785/2018,  a

Humaniza Coletivo Feminista,  organização da sociedade

civil  que  se  dedica  ao  acompanhamento  de  casos  de
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violência obstétrica, informa que os Hospitais Militares de

Manaus  apenas  atendem  cirurgias  cesáreas,  não

permitindo às mulheres acesso ao parto natural.

O  Hospital  da  Aeronáutica  de  Manaus,  no

documento  PR-AM-00057307/2019,  expõe  que

disponibiliza atendimento médico através do Serviço de

Pronto-Atendimento, cuja equipe é composta por 03 (três)

profissionais  de  diversas  especialidades  Médicas,

alternando-se em escalas de serviço de 12 horas. 

Por possuir atualmente dois obstetras em seu

Corpo  Clínico,  informa  não  ser  possível  ou  viável

confeccionar  uma  escala  de  serviço  para  obstetrícia.

Porém, como em todas as especialidades disponibilizadas

pelo HAMN, os dois especialistas se revezam em  escalas

de sobreaviso, durante 24h.

Desde  o  acionamento,  o  militar  possui  trinta

minutos, previstos em regulamento interno, para chegar ao

hospital militar e prestar a avaliação especializada solicitada

pela  equipe  de  serviço.  Quando  necessário,  seja  por

necessidade  de  atendimento  médico  em  unidades

hospitalares de maior complexidade (com UTI adulto ou UTI

neonatal) ou por motivo de férias ou ausências justificadas

de  um dos  especialistas  (como  congressos   médicos,  por

exemplo),  as  pacientes  que  necessitam  de  atendimento
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obstétrico  são  encaminhadas,  tão  logo  seja  constatada  a

necessidade, aos hospitais conveniados do Sistema de Saúde

da Aeronáutica,  SISAU, desde que tenham direito  à Saúde

Complementar.

Pontuam  que,  a  despeito  do  empenho  para  a

contratação  de  profissionais,  é  difícil  o  preenchimento  de

vagas  na  Região  Norte,  em especial  para  a  ginecologia  e

obstetrícia.

Em  2019,  realizaram  65  partos  cirúrgicos  e  1

natural. A partir da segunda quinzena do mês de julho/2019,

todas  as  gestantes  passaram  a  ser  encaminhadas  para

serviços conveniados para a realização do pré-natal e parto.

Por  sua  vez,  o  Hospital  Militar  de  Área  de

Manaus,  no  documento  PR-AM-00061813/2019,  expõe  que

seu centro cirúrgico não é exclusivo da clínica obstétrica, o

que dificulta o adequado suporte obstétrico e neonatal para

partos normais em razão da gestante e dos demais pacientes

cirúrgicos.

Expõe, ainda, que não possui de estrutura para

emergências  neonatais  em casos  de  evolução  sombria  do

trabalho de parto normal.

De acordo com o Hospital, as pacientes podem

optar por parto normal ou cesariana. Em caso de opção pelo
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parto natural ou em caso de alto risco ou indicação clínica, a

mulher  é  encaminhada  a  instituições  conveniadas  ao

Exército.

Em 2019, o Hospital Militar de Área de Manaus

realizou  23  partos  cirúrgicos  e  01  parto  natural,  tendo

encaminhado 38 mulheres a serviços particulares, 06 delas

para parto natural.

Isto posto, verifica-se que a atual estrutura da

unidade de atendimento do Exército e a insuficiência de

recursos  humanos  que  a  acomete  impede  a  oferta  de

partos naturais para as beneficiárias do Hospital Militar de

Área de Manaus. 

Se o Hospital da Aeronáutica, que dispunha de

similar problema, garantiu a equidade no atendimento de

mulheres  no  estado  gravídico  e  puerperal  a  partir  da

transferência do pré-natal  e acompanhamento ao parto

para a rede privada, o Exército aplica soluções díspares a

cada modelo de parto, estimulando, ainda que negue, a

opção pelo parto cirúrgico.

Veja:  embora  afirme  o  incentivo  ao  parto

natural, o Exército expõe que a parturiente opte deverá

mudar de serviço para ter seu parto. Tal modificação de

serviço,  em  um  cenário  em  que  é  irrefutável  sua
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vulnerabilidade, representa um nudge2 para a escolha da

situação que parece mais segura à mulher.

Por considerar que a limitação de acesso das

parturientes ao parto natural contraria diretrizes da OMS

e do Ministério da Saúde que preconizam a humanização

do parto, bem como a resolução RDC ANVISA nº 36/2008,

ao Ministério Público Federal não restou alternativa senão

a  apresentação  de  ação  em  defesa  do  direito  das

mulheres  ao  parto  humanizado  e  ao  atendimento  que

lhes garanta menor risco, conforme a medicina baseada

em evidências.

3. DO DIREITO

3.1. Da competência da Justiça Federal e da legitimidade

do Ministério Público Federal para atuar

Considerando-se que os Hospitais Militares do

Amazonas pertencem à estrutura das Forças Armadas, a

presente demanda se dá em desfavor da União, a quem

está vinculado o Ministério da Defesa.

Assim  sendo,  evidencia-se,  desde  logo,  a

competência da Justiça Federal para julgamento do caso,

2 Sunstein, C.R. (2014). Why nudge? The politics of libertarian paternalism. New Haven: Yale University
Press. 2015.
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conforme  disposição  do  artigo  109,  inciso  “I”,  da

Constituição Federal de 1988:

Art.  109.  Aos  juízes  federais  compete
processar e julgar:
I  -  as  causas  em  que  a  União,  entidade
autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,
assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as
sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  à  Justiça  do
Trabalho;

No  que  concerne  à  legitimidade  ativa  do

Ministério Público Federal,  convém trazer à baila que a

Constituição Federal,  em seu artigo 129,  incisos II  e III,

elenca como função institucional do Ministério Público a

propositura de ação civil pública para proteção de direitos

difusos e coletivos:

Art.  129.  São  funções  institucionais  do
Ministério Público:
[...]
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos  e  dos  serviços  de  relevância
pública  aos  direitos  assegurados  nesta
Constituição,  promovendo  as  medidas
necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil
pública,  para  a  proteção  do  patrimônio
público e  social,  do meio ambiente e  de
outros interesses difusos e coletivos;
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No  mesmo  sentido,  os  arts.  5º  e  6º  da  LC

75/1993  (Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da  União)

estabelecem  como  funções  do  órgão  ministerial  a

promoção de ações para a defesa de vários interesses,

dentre  os  quais  os  sociais,  individuais  indisponíveis  e

homogêneos, difusos e coletivos, bem como o zelo pelo

efetivo respeito aos princípios da legalidade, moralidade e

impessoalidade:

Art.  1º:  O  Ministério  Público  da  União,
organizado por esta lei  Complementar,  é
instituição permanente, essencial à função
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe a
defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático, dos interesses sociais e dos
interesses individuais indisponíveis.

Art. 2º: Incumbem ao Ministério Público as
medidas  necessárias  para  garantir  o
respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos
serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição Federal. 

Art.  5º:  São  funções  institucionais  do
Ministério Público da União:
[...]
II  -  zelar  pela  observância  dos princípios
constitucionais relativos:
[...]
d)  à  seguridade  social,  à  educação,  à
cultura  e  ao  desporto,  à  ciência  e  à
tecnologia,  à  comunicação  social  e  ao
meio ambiente;
[...]
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III  -  a  defesa  dos  seguintes  bens  e
interesses: 
[...]
e)  os  direitos  e  interesses  coletivos,
especialmente  das  comunidades
indígenas,  da  família,  da  criança,  do
adolescente e do idoso; 

Art. 6º: Compete ao Ministério Público da
União:
[...]
VII  -  promover o inquérito  civil  e  a  ação
civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais; 
[...] 
d)  outros  interesses  individuais
indisponíveis,  homogêneos,  sociais,
difusos e coletivos;

CONSIDERANDO-SE  O  OBJETO  DA  PRESENTE

AÇÃO  COLETIVA,  INAFASTÁVEL  A  LEGITIMIDADE  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE

AÇÃO.

3.2. A   negativa de acesso ao parto natural como violação

do direito ao parto seguro

A ausência de oferta regular de partos naturais pelos

hospitais  militares  no  Amazonas  viola  o  direito  das  mulheres
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acessarem a assistência à saúde humanizada e segura, como se

demonstra a seguir.

A  Organização  Mundial  da  Saúde,  em  sua

Declaração  sobre  Taxas  de  Cesáreas3,  aponta  que,  desde

1985, a comunidade médica internacional considera que a taxa

ideal de nascimento pela via cirúrgica é entre 10% (dez por cento)

e 15% (quinze por cento). 

Destaca, ainda, que quando realizadas por motivos

médicos, as cesarianas podem reduzir a mortalidade e morbidade

materna e perinatal, inexistindo evidências de que fazer cesáreas

em mulheres ou bebês que não necessitem dessa cirurgia traga

benefícios. 

Em  verdade,  assim  como  qualquer  cirurgia,  uma

cesárea  acarreta riscos imediatos e a longo prazo, que podem

afetar  a  saúde  da  mulher  e  do  seu  filho,  podendo  também

comprometer futuras gestações.

Em verdade, existem evidências que apontam que a

alta  incidência  de  intervenções  gera  o  chamado  “paradoxo

perinatal”,  que  está  associado  a  um  maior  potencial  de

mortalidade associada ao parto4.

3 Disponível  em:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_por.pdf?
sequence=3

4 Quanto ao tema: Gênero, saúde materna e o paradoxo perinatal. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum.
[online]. 2009, vol.19, n.2, pp. 313-326. ISSN 0104-1282. 
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Na  contramão  da  orientação  internacional,  no

Hospital  do  Exército,  em  2019,  cerca  de  90%  dos  partos

(realizados diretamente e direcionados para a rede conveniada)

foram realizados pela via cirúrgica. 

As Forças Armadas não se negam a afirmar a

carência de infraestrutura e de recursos humanos para a

oferta de partos naturais em seus hospitais. A realidade

confessada,  contudo,  viola  direitos  das  mulheres  e  das

crianças, conforme políticas nacionais de humanização do

atendimento  obstétrico  e  neonatal  manejadas  pelo

Ministério  da  Saúde,  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente e as regras de vigilância sanitária vigentes.

Ainda que a Ré argumente que os  hospitais

militares não fazem parte do Sistema Único de Saúde, do

mesmo  modo  argumentado  nos  autos  da  ação  civil

pública  1001350-48.2017.4.01.3200  -  que  busca  o

cumprimento da Lei do Acompanhante (Lei 11.108/2005)

-,  necessário  reafirmar que ao poder público  cumpre a

regulação e previsão de diretrizes para a saúde nacional,

conforme art. 197 do texto constitucional, e que a União

cumpre tal função por meio do Ministério da Saúde.

Por  oportuno,  frise-se  que  o  interesse  do

Estado brasileiro em ver respeitados os direitos da mulher

e  da  criança  decorre  da  ordem  constitucional  adotada
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pelo país e também dos compromissos internacionais por

ele assumidos, já possuindo o Brasil inclusive condenação

internacional  no Comitê para a Eliminação de todas as

Formas de Discriminação contra  a Mulher  (CEDAW) em

razão  de  violação  ao  direito  à  vida  e  à  saúde  de

parturiente em entidade de assistência da rede pública do

Estado do Rio de Janeiro.5

Por outras normativas similares emitidas pelo

Ministério  da  Saúde  com vistas  a  melhor  assistência  à

mulher no ciclo gravídico-puerperal, destaca-se o teor da

Política  Nacional  de  Atenção  Obstétrica  e  Neonatal, do

ano de 2005, que em seu artigo 2°, incisos IV e V, dispõe

que “toda gestante tem direito à assistência ao parto e

ao  puerpério  e  que  essa  seja  realizada  de  forma

humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais;

e todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal

de forma humanizada e segura”.

As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto

Normal,  apresentadas  pela  Comissão  Nacional  de

Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  (CONITEC) e

aprovadas pela Portaria 353, de 14 de fevereiro de 2017,

são outro demonstrativo da atuação normativa da União

5 A condenação  na  CEDAW relacionada ao  Caso  Alyne  Pimentel  será  melhor  apresentada  em outro
momento.
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Federal  perante  o  Sistema  Único  de  Saúde  neste

específico tema.

Em  situação  ordinária,  fora  de  conflitos

armados,  não  é  razoável  qualquer  distinção  na

assistência ofertada a parturientes que acessem hospitais

militares e aquelas que buscam acompanhamento junto a

hospitais  não  militares.  Nesse  contexto,  qualquer

diferença de atendimento em prejuízo da segurança das

parturientes  e  crianças é  odiosa violação à isonomia e

merece correção.

Logo,  o Ministério Público Federal  insiste em

afirmar  que  as  normas  e  diretrizes  voltadas  à  boa

assistência ao parto,  emitidas pelo  Ministério da Saúde

em prol da saúde das mulheres e crianças, são aplicáveis

a hospitais militares.

Não  bastassem as diretrizes  da  Organização

Mundial  de  Saúde  e  do  Ministério  da  Saúde  quanto  à

humanização  do  parto,  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente assegura  em  seu  artigo  8°  “a  todas  as

mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde

da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes,

nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao

parto e ao puerpério (…)”.
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Uma vez mais, destaca-se que a negativa de

assistência humanizada e segura representa violação aos

direitos  da  mulher  e  também  da  criança,  atingida  de

forma  direta  ou  reflexa  pelo  modelo  de  assistência

ofertado à sua genitora.

Também  relacionada  à  segurança  no

atendimento obstétrico e neonatal, a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA), no uso de suas atribuições,

editou a  Resolução RDC n° 36, de 3 de junho de 2008,

que  estabelece  padrões  para  o  funcionamento  de

unidades  de  atendimento  e  possui  observância

obrigatória  em  todos  os  estabelecimentos  de  saúde

(Anexo I, item 2).

Dentre seus objetivos, consta a  humanização

da atenção e gestão do cuidado obstétrico e neonatal,

bem como o controle de riscos aos usuários e ao meio

ambiente,  ficando  claro  na  normativa  que  a

disponibilidade  de  infraestrutura  física,  recursos

humanos,  equipamentos  e  materiais  necessários  à

operacionalização do serviço, de acordo com a demanda

e  modalidade  de  assistência  prestada,  são  itens

indispensáveis  para  o  funcionamento  dos  serviços  de

atenção obstétrica e neonatal (Anexo I, item 4.4).
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Ao  dispor  sobre  materiais  e  equipamentos

(item 7, Anexo I), a RDC apresenta os possíveis modelos

de assistência que podem ser ofertados pelos serviços,

elencando: i) serviços que prestam assistência ao parto

normal sem distócia; ii) serviços que realizam assistência

ao parto normal e cirúrgico. Na mesma linha, seu anexo II

apresenta  os  ambientes  dos  serviços,  relacionando

internações obstétricas ao puerpério ou a intercorrências

na gestação.

Não se vislumbra, dentre os modelos aceitos

pela RDC, portanto, serviço que oferte apenas assistência

ao parto cirúrgico, portanto.

Passados  mais  de  dez  anos  da  vigência  da

resolução  da  vigilância  sanitária,  não  é  passível  de

justificativa a falta de adequação dos hospitais militares à

normativa.

Embora não se encontre uma definição única

para  o  termo  "violência  obstétrica"6,  o  certo  é  que  a
6 D'Oliveira, Diniz e Schraiber a definem como violência contra mulheres grávidas nas instituições de

saúde, e discutem em maior detalhe sobre quatro tipos de violência: omissão no atendimento; violência
psicológica, aí comprendidos tratamento hostil,   como ironias e gritos, ameaças e coerção; violência
física, como quando se nega o alívio da dor quando há indicação técnica e quando há manipulação e
exposição desnecessária do corpo da mulher; e violência sexual. Incluem-se, também, condutas como
mentir para a paciente para induzi-la a realizar cesariana eletiva ou não informá-la sobre sua situação de
saúde e procedimentos necessários, além do uso excessivo de medicamentos e a realização de práticas
consideradas desagradáveis, dolorosas ou que não consideram a vontade da mulher não baseadas em
evidências científicas, sendo as mais frequentes a posição de litotomia (deitada com a face para cima e
joelhos flexionados), a realização de episiotomia (corte na região do períneo) de rotina, administração do
hormônio ocitocina, para indução/aceleração do parto, de manobra de Kristeller (aplicação de pressão na
parte superior do útero), para saída do bebê, e a proibição de acompanhante. Fonte: D'Oliveira, A. F.
P. L., Diniz, C. S. G., & Schraiber, L. B. (2002). Violence against women in health
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prática se relaciona ao ato de furtar à mulher o direito ao

protagonismo  de  seu  parto,  a  opção  e  o  acesso  a

procedimentos  consentâneos  com evidências  científicas

fartamente debatidas por corpo técnico habilitado. 

     Possível afirmar, portanto, que representa uma

violência contra a mulher a negativa de oportunidade de

um parto natural, cientificamente comprovado como mais

benéfico e seguro para mulher e criança em condições

ordinárias.  Trata-se  de  desrespeito  à  fisiologia  e  à

autonomia  da  mulher,  o  que  merece  reprovação  e

reparação imediata, como se busca por meio da presente

ação.

5. DO DEFERIMENTO DA LIMINAR

A  demanda  apresentada  por  esta  petição

possui elementos que permitem a antecipação de tutela

nos  moldes  preconizados  pela  legislação  processual

vigente, conforme art. 294 do CPC.

    A documentação trazida aos autos demonstra a

incapacidade de o Estado garantir, em seus serviços de

saúde, a observância a normas sanitárias vigentes, o que

permite a concessão de tutela provisória de evidência a

care  institutions:  an  emerging  problem.  Lancet,  359(11),  1681-1685.
doi:10.1016/S0140-6736(02)08592-6.

18 de 22

mailto:oficiocivel1@pram.mpf.gov.br
mailto:oficiocivel1@pram.mpf.gov.br
mailto:oficiocivel1@pram.mpf.gov.br


PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Av. André Araújo, nº 358, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-025 – Manaus/AM

 Tel.: (92) 2129-4682/4701/4753 – Correio eletrônico: pram-oficio1@mpf.mp.br

fim  de  se  garantir  o  imediato  início  de  providências

tendentes à regularização da oferta de serviços obstétrico

e neonatais no Hospital de Área de Manaus, o que pode

se  dar  nos  moldes  da  Aeronáutica  ou  pela  prestação

direta do serviço.

 Não  bastasse  a  evidência  da  violação  que  se

busca  reparar,  o  tema apresentado a  este Juízo  possui

caráter urgente e demanda intervenção judicial imediata,

à medida que a adoção de procedimentos inoportunos e

não recomendados pela OMS e pelo Ministério da Saúde

possui  o  potencial  de gerar  cotidianamente sofrimento,

danos e mortes evitáveis de mulheres e crianças.

 Nesse  sentido,  a  Resolução  do  Conselho  de

Direitos  Humanos  da  ONU  sobre  Mortalidade  Materna

Evitável  e  Morbidade  e  Direitos  Humanos,  do  ano  de

2016,  reconheceu  que  a  mortalidade  materna  e  a

morbidade são temas de direitos humanos urgentes e que

enfocar tais questões requer proteção efetiva dos direitos

humanos das mulheres e meninas, incluindo o direito à

vida, à igualdade e a não-discriminação, aos benefícios do

progresso científico e à saúde.

Por  todo  o  apresentado,  o  Ministério  Público

Federal  requer  a  antecipação  da  tutela  para  que  seja

determinado à União a adoção de providências emergenciais
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para garantir às grávidas que fazem jus a atendimento pelo

Hospital Militar de Área de Manaus a oportunidade de acesso

ao pré-natal e ao parto natural no mesmo estabelecimento

hospitalar, sem a imposição de obstáculos não conformes às

evidências científicas.

Destaca-se  que  deve  ser  garantida  isonomia  no

atendimento  de  parturientes  que  desejem o  parto  natural

com relação a parturientes que manifestem interesse pelo

parto  cirúrgico,  com vedação  à  adoção  de  procedimentos

discriminatórios durante o pré-natal, o que pode direcionar

escolhas por razões não idôneas, em prejuízo da segurança

do parto.

6. DOS PEDIDOS

Por tudo o quanto acima expendido, o Ministério

Público Federal requer:

5.1. O recebimento e processamento da presente

ação, bem como a produção por todos os meios

de prova;

5.2.  O  deferimento  da  tutela  de  urgência

pleiteada para:

5.2.1. Determinar  que  a  UNIÃO  adote

providências  para  não  furtar  às  grávidas  e
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parturientes que façam jus aos serviços do

Hospital Militar de Área de Manaus o acesso

isonômico  a  pré-natal  e  parto  natural

humanizado, de forma direta ou por meio de

rede conveniada;

5.3.  Após  regular  processamento  do  feito,  a

condenação da União Federal para:

5.3.1. Determinar que os hospitais militares,

caso  optem  pela  oferta  direta  de  serviços

obstétricos e neonatais,  ofereçam, além do

parto cirúrgico, parto normal e humanizado

às  parturientes,  conforme  diretrizes  da

CONITEC e da RDC 36/2008.

5.3.2.  Determinar  que  se  garanta

atendimento isonômico a todas as grávidas

que sejam atendidas pelo Hospital Militar de

Área, sem o que a arquitetura das escolhas

da parturiente pode ser  viciada.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00.

Nestes termos, pede deferimento.

Manaus/AM, 23 de julho de 2019.

-assinado digitalmente-
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA
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Procuradora da República
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