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URGENTE –  PEDIDO  DE  TUTELA  DE

URGÊNCIA  -  PANDEMIA  DE  COVID-19  -

PERIGO DE DANO À VIDA E À SAÚDE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos membros ao final subscritos, no

exercício de suas funções institucionais e com supedâneo nos arts. 127, caput, e 129, II e III

da Constituição Federal, no art. 5º, I, “h”; II, “d”; V, “a” e “b”, 6º, VII, da Lei Complementar

nº 75, de 20/05/1993, e nos arts. 1º, inc. IV, e 5º da Lei nº 7.347/85, art. 303 do CPC, vêm,

perante Vossa Excelência ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno (CNPJ: 26.994.558/0001-23),

representada judicialmente por sua Procuradoria, com endereço na Avenida Beira

Mar, n.º 53, Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra

01,  Bloco  “H”,  Lote  26/27,  Brasília-DF,  CEP:  70.070-110,  com  e-mail:

pu.se@agu.gov.br; pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:
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 I – OBJETO DA AÇÃO                                                                

A presente  demanda tem como objetivo obter  decisão  judicial  para  obrigar a

União a garantir o fornecimento de medicamentos sedativos, analgésicos e bloqueadores

neuromusculares às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas

do Estado de Sergipe, que atendem o Sistema Único de Saúde em caráter complementar,

enquanto durar a pandemia da Covid 19,  tendo em vista o comprovado desabastecimento

desses  fármacos  no  mercado  nacional,  bem  como  o  impacto  direto  das  requisições

administrativas  realizadas  pelo  Ministério  da  Saúde  sobre  as  aquisições  regulares  desses

hospitais junto a seus fornecedores, colocando seus estoques em risco e, consequentemente, a

vida e a saúde dos pacientes ali internados. 

II – FATOS                                                    

II.1. A crise sanitária da COVID-19 no Brasil e em Sergipe e o impacto no estoque de

medicamentos usados na intubação de pacientes

O Brasil  enfrenta  atualmente  o  pior  momento  desde  o  início  da  pandemia  de

Covid-19, tendo superado a marca de 350.000 mortes, apresentando o cenário mais crítico no

que se refere às taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos em vários estados e

capitais,  severa  escassez  de  oxigênio  e  medicamentos  para  intubação  e  esgotamento  do

sistema de saúde nacional.

O Boletim Extraordinário1
 emitido pelos pesquisadores do Observatório Covid-

19, da Fiocruz, em 14 de abril último, aponta que as taxas de ocupação de leitos de UTI

Covid-19  para  adultos  no  SUS  mantiveram-se  na  última  semana  (de  5  a  12  de  abril)

predominantemente  estáveis  e  muito  elevadas

e  que  dezesseis  estados  e  o  Distrito  Federal  encontram-se  com  taxas  de  ocupação

1 https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_14_2021.pdf   Acesso 
em 14/04/2021 .
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superiores a 90%, dentre eles o Estado de Sergipe, com 94%:

Sobre  a  situação  específica  do  Estado  de  Sergipe,  análises  recentemente

publicadas  pela  Universidade  Federal  de  Sergipe  -  UFS  (DOC.  1),  acerca  do  período

epidemiológico  de  01/10/2020  a  03/04/2021,  evidenciam  uma  escalada  de  350%  no

crescimento do número de mortes por Covid-19 em Aracaju.  Afirma-se no documento

que: “Nas últimas sete semanas, por exemplo, houve um aumento de 350% na média móvel

de  óbitos  diários  por  covid-19 em Aracaju.  As  evidências  apontam que a  P.1  pode  estar

associada a casos mais graves da doença, inclusive entre adultos jovens”
2
. Vejamos:

2http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041  . Acesso  em 10/04/2021.
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(Dado  também  disponível  na  reportagem  em  vídeo:
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews/video/adultos-jovens-sao-maioria-nas-internacoes-de-marco-
em-sergipe-9425596.ghtml)                     

O reflexo da agudização da pandemia em termos de hospitalizações por Covid-19

é visível no Estado, conforme o citado estudo
3
 publicado pela UFS: 

“Em menos de 15 dias, Sergipe registrou seis novos recordes de internações por
covid-19 em leitos de enfermaria e UTI nas redes pública e privada de saúde. O
pico de 764 hospitalizações na primeira onda da contaminação ocorrido no dia
16 de julho de 2020 foi superado seis vezes entre os dias 23 de março e 4 de
abril de 2021, quando o número de internados chegou a 834. A gravidade no
adoecimento  de  pessoas  nessa  segunda  onda  da  pandemia  no  estado  está
associada à predominância da circulação da variante P.1.”

3 http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.
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O estudo
4
 revela ainda que “Em Sergipe, o número de pessoas infectadas pelo

novo coronavírus que precisaram de hospitalização em leitos de enfermaria e terapia

intensiva subiu aproximadamente 160% por sete semanas seguidas de 15 de fevereiro a 3

de abril.  Nesse  período, o volume de pacientes internados com a doença na capital foi

quase cinco vezes maior que o registrado no interior”. Vejamos o gráfico abaixo, retirado

do DOC.1 (anexo):

Como é sabido, o pulmão é um dos principais órgãos afetados pela Covid-19, que

compromete a capacidade de respiração em casos graves, nos quais a manutenção da vida

requer a oferta de oxigênio por um método invasivo, qual seja, a intubação. Para realização

do procedimento,  são  utilizados  um conjunto de  medicamentos  que inclui  anestésicos,

relaxantes musculares, sedativos e adjuvantes da sedação.

Com a  superlotação  dos  hospitais,  os  Estados  e  Municípios  vêm enfrentando

4 http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.   
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desabastecimento dos estoques de medicamentos de interesse para o enfrentamento da Covid-

19, em especial aqueles usados para a Intubação Orotraqueal (IOT).

Os neurobloqueadores que integram o "kit intubação", por exemplo, são usados

para relaxar a musculatura, a caixa torácica e ajudam os pacientes permanecer com ventilação

mecânica e a suportá-la, além de facilitar a sedação. Entre os mais usados no país, estão o

atracúrio, rocurônio e cisatracúrio5. 

Esse cenário de escassez de medicamentos usados para intubação gera riscos de

que venham a ocorrer situações dramáticas, nas quais os pacientes sob ventilação mecânica

tenham que ser amarrados (contenção mecânica). Isso porque, sem os anestésicos, sedativos e

relaxantes musculares, pacientes reagiriam a um procedimento invasivo como é a ventilação

mecânica,  tentando  retirar  o  tubo  com as  próprias  mãos.  São  situações  que  equivalem à

tortura6.

Por fim, o desabastecimento dos medicamentos que compõe o “Kit intubação”

estende  seus  danos  ao  atendimento  da  demanda  regular  do  SUS,  já  que  são  usados  em

cirurgias  que  importam risco  à  vida  (como as  oncológicas,  cardíacas  e  as  de  urgência  e

emergência), bem como em outras situações de pacientes intubados não só com Covid, sendo

muito necessários, por exemplo, em pacientes que precisam de cuidados paliativos.

                                            

II.2.  Desabastecimento nacional  dos  medicamentos  do “Kit  intubação” e  as  medidas

adotadas pelo Ministério da Saúde

As  notícias  que  referem  a  imperfeição  do  mercado  nacional  para  suprir  as

necessidades dos sistemas de saúde (públicos, privados e mistos) quanto aos medicamentos

que  integram  o  ‘kit  Intubação’ remontam  o  ano  2020,  em  especial  durante  o  período

5 Como afirma o infectologista do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), Gerson Salvador,
em:  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/10/paciente-em-respiracao-mecanica-sem-o-kit-
intubacao-com-consciencia-equivale-a-tortura-diz-infectologista-da-usp.ghtml. Acesso em 14/04/2021. 
6 Como afirma o infectologista do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), Gerson Salvador,
em:  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/10/paciente-em-respiracao-mecanica-sem-o-kit-
intubacao-com-consciencia-equivale-a-tortura-diz-infectologista-da-usp.ghtml. Acesso em 14/04/2021. 
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designado como ‘primeira onda’ da pandemia da COVID-19, conforme já se tem fartamente

registrado, seja pela doutrina, artigos científicos ou veículos de imprensa.

As primeiras informações acerca da dificuldade com o abastecimento dos itens

pertencentes ao ‘kit intubação’ foram iniciadas por ofício recebido da Secretaria de Estado da

Saúde do Amapá ao CONASS – Conselho Nacional dos Secretários de Saúde em 02/05/2020,

que serviu de subsídio para o primeiro pedido de apoio desse Conselho ao Ministério  da

Saúde, ocorrido aos 04/05 por meio do Ofício Conass n. 174/2020 (DOC. 02).

A partir de então, vários ofícios7
 foram enviados ao Ministério da Saúde no correr

do ano 2020 pelo CONASS (DOC. 2), com o objetivo de, em ação cooperativa entre todas as

esferas de gestão do SUS (União, Estados e Municípios), obter a regularização dos itens do

‘kit intubação’, regional e nacionalmente, cujo agravamento do desabastecimento se deu em

junho e julho de 2020.

Naquele momento, informou-se que das 21 Secretarias Estaduais de Saúde que

responderam a um levantamento, 19 informaram que um ou mais hospitais de referência de

sua  Unidade  Federativa,  contidos  no  plano  de  contingência  do  estado  para  combate  à

pandemia do novo coronavirus,  relataram falta  ou dificuldade de aquisição de algum dos

medicamentos da lista abaixo:

 Cetamina, cloridrato 50 mg/mL
 Dextrocetamina, cloridrato 50 mg/mL
 Etomidato 2mg/mL
 Fentanila, citrato 0,05mg/mL
 Lidocaína 20 mg/mL (2%) sem vasoconstrictor
 Midazolam 5 mg/L
 Propofol 10 mg/ML
 Rocurônio, brometo 10 mg/ML
 Atracúrio, besilato 10mg/mL
 Atropina, sulfato 0,25mg/mL
 Cisatracúrio, besilato 2mg/mL

7 Exemplos: Ofício Conass n. 209 - 14/05; Ofício Conass n. 214 - 29/05; Ofício Conass n. 218 - 10/06; Ofício
Conass n. 251 - 23/06 – que enviou o primeiro levantamento dos estoques e tempo de cobertura nos hospitais dos
planos de contingência 

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013

                               Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br                                             7

7/36



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

                                                                                                      
 Dexmedetomidina, cloridrato 100mcg/mL
 Morfina, sulfato 10mg/mL
 Naloxona, cloridrato 0,4mg/mL
 Pancurônio, brometo 2mg/mL
 Suxametônio, cloreto 100mg

Em agosto de 2020, o CONASS já sinalizava que a classe dos neurobloqueadores

musculares era a que impunha maior atenção e cuidados (DOC. 02), situação que voltou a se

concretizar em março de 2021:

“A classe  dos  neurobloqueadores  musculares  é  a  que  impõe  maior  atenção  e

cuidados da gestão. Cite-se, apenas como exemplo, que: (i) o “cisatracúrio” tem

estoque,  em mais  de  90% dos  estados,  compatível  a  menos  de  5  dias;  (ii)  o

“atracúrio”, tem estoque, apenas em cerca de 30% dos estados para mais de 10

dias;  (iii)  o  “propofol”,  anestésico  de  ação  rápida,  tem estoque  em menos  da

metade dos estados, para mais de 10 dias.”

A partir de 25 junho de 2020 passaram a ser realizadas reuniões diárias entre os

conselhos  representativos  das  secretarias  municipais  e  estaduais  de  saúde  (CONASS  e

CONASEMS)  e  o  Ministério  da  Saúde,  sendo  o  levantamento  conjunto  atualizado

semanalmente  e  as  planilhas  consolidadas  com  consumo  e  estoque/cobertura  dos

hospitais/município/estado encaminhadas ao Ministério da Saúde às sextas-feiras (DOC. 03).

Tais informações, fornecidas por todas as secretarias estaduais de saúde, se dá por meio do

registro de informações sobre o Consumo Médio Mensal – CMM e tempo de cobertura em

dias, de acordo com a criticidade dos estoques dos Estados e do DF, dos itens do kit intubação

pelos hospitais que estão no Plano de Contingência Covid, independente da natureza da sua

gestão.

Ocorre  que  com  a  nova  escalada  de  crescimento  acelerado  de  casos  e

internações ocorrida a partir de janeiro de 2021 (2ª onda da pandemia), observou-se

novo aumento no consumo dos medicamentos do Kit intubação e notícias de risco de
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desabastecimento nacional desses fármacos. Em matérias veiculadas na imprensa nacional

em fevereiro de 2021 o CONASS – Conselho Nacional dos Secretários de Saúde relatou que

os medicamentos necessários para intubar tornaram a ficar escassos em razão do aumento do

número  de  internações8.  “Está  acontecendo  no  País  inteiro.  Os  pacientes  com  covid-19

somam-se aos que são internados por outros problemas.”9

A situação levou o  Fórum Nacional  de  Governadores  (DOC.  4  -  OFÍCIO Nº

37/2021) a enviar solicitação de medidas à Presidência da República em  18 de março de

2021, quando o nível de superlotação dos hospitais em âmbito nacional já era indicativo do

maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil10.       

No mencionado ofício, subscrito por 13 (treze) Governadores, dentre os quais o de

Sergipe,  registrou-se  que  os  gestores  reiteravam  alertas  já  realizados  pelo  CONASS  ao

Ministério  da  Saúde  em  diversas  oportunidades,  diante  da  atual  conjuntura  de  grave

crescimento do número de casos da doença registrados nas últimas semanas, novamente com

situação especialmente crítica para a categoria dos neurobloqueadores musculares:

“(…)  faz-se  necessário  reiterar  a  preocupação  relatada  pelo  referido
Conselho, em diversas oportunidades, no gabinete de crise do Ministério da
Saúde, sobre irregularidades no abastecimento do SUS com medicamentos
bloqueadores neuromusculares, anestésicos e sedativos, utilizados na indução
e manutenção de tratamento, por meio de Intubação Orotraqueal - IOT, em
pacientes com Covid-19;

c) de acordo com dados da última semana (7 a 13 de março do ano em curso),
ao menos 11 medicamentos estão em falta ou em baixa cobertura (entre 0-20
dias) em mais de 10 estados; notadamente, a situação mais grave refere-se aos
bloqueadores neuromusculares,  que estão em falta ou em baixa cobertura

8 https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/faltam-insumos-para-intubacao-diz-conass/. Acesso em
02/04/2021. 
9 https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/faltam-insumos-para-intubacao-diz-conass/. Acesso em
02/04/2021. 
10 https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_extraordinario_2021-marco-16-red-
red-red.pdf. Acesso em 03/04/2021. 
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(entre 0-20 dias) em pelo menos 18 estados,  como demonstrado na tabela
seguinte:

d)  cabe ressaltar, por oportuno, o recebimento pelo CONASS de repetidos
relatos  sobre atrasos  e  parcelamentos  dos quantitativos  a serem entregues
por força de contratos já firmados pelas secretarias estaduais de saúde, bem
como a dificuldade de oferta desses medicamentos para aquisição direta pelos
hospitais  dos  planos  estaduais  de  contingência,  o  que  demonstra  grave
problema de acesso a esses produtos, dramaticamente observado em todo o
País. Além disso, vale destacar a grande dificuldade enfrentada pelos órgãos
estaduais especializados para efetuar novas compras.”

Em 22 de março, o Ministério da Saúde publicou11
 a informação de que nos dias

20 e 21 de março foram realizadas reuniões de avaliação dos números de cada estado relativos

aos  medicamentos  do  chamado  “kit  intubação”  (IOT).  O  órgão  publicou,  sem  maiores

detalhes, que as seguintes estratégias foram enumeradas para evitar o desabastecimento:

- Requisição dos estoques excedentes das indústrias (não comprometidos em
contratos anteriores);

11 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-se-reune-com-representantes-das-industrias-
de-medicamentos-para-solucoes-emergenciais. Acesso em 03/04/2021. 
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-Aquisições internacionais (via OPAS);

-  Incremento  da  requisição  de  informações  para  harmonização  de  estoques  e
distribuição;

- Pregões eletrônicos nacionais, possibilitando a adesão dos estados;

Com  a  finalidade  de  obter  respostas  atualizadas  e  mais  detalhadas  sobre  as

medidas  deflagradas  pelo  Ministério  da  Saúde  para  solucionar  a  atual  crise  de

desabastecimento  desses  fármacos,  o  MPF  encaminhou  novo  Ofício  ao  órgão  federal,

respondido em 06 de abril último (DOC. 7 e 8), oportunidade em esse informou haver dado

início às seguintes ações estratégicas, as quais estariam andamento,  sem fornecer, porém,

maiores  detalhamentos  quanto  a  estimativas  de  prazos,  cronogramas  ou  quaisquer

outras informações concretas:

I - requisições administrativas no setor farmacêutico, sem prejuízo às vendas 

comprometidas nos setores privado e público, na tentativa de suprir, de 

forma mais imediata, os estoques mais críticos;

II - aquisição dos medicamentos, por meio da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS);

III - Execução dos saldos das ARPs vigentes;

IV - Abertura de novo Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços;

V - recebimento de doações.                                           

O resultado das  requisições administrativas da produção dos medicamentos do

“Kit intubação” feitas pelo Ministério da Saúde às Indústrias Farmacêuticas é distribuído em

deliberações tomadas pelo órgão federal em conjunto com o CONASS (Conselho Nacional de

Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de

Saúde)  com  base  no  monitoramento  semanal  colhido  junto  aos  Estados  acerca  de  seus

estoques e da média de consumo desses medicamentos nas unidades de saúde que integram o
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SUS.  Não se tem conhecimento detalhado sobre a sistemática adotada em tais  decisões

dada a ausência de publicação destas nos sites oficias do Ministério da Saúde.

Apesar  das referidas requisições administrativas e respectivas distribuições  aos

Estados  (inclusive  a  Sergipe)  pelo  Ministério  da  Saúde,  continuam sendo noticiadas ao

MPF informações de que parte dos medicamentos do kit intubação seguem com estoque

zerado ou muito baixos nas Santas Casas e nos Hospitais Filantrópicos que atuam no

SUS sergipano, os quais são contratados pelo Estado de Sergipe e pelo Município de

Aracaju para atender à população no âmbito SUS. 

Isso  porque,  como  explicaremos  adiante,  as  requisições  administrativas

resultam em remessas de quantidades de medicamentos insuficientes para garantir o

funcionamento seguro desses hospitais (que seguem com estoque zero ou muito baixo

para diversos dos fármacos que compõe o kit intubação). Por outro lado, as requisições

realizadas pelo Ministério da Saúde junto à Indústria Farmacêutica não considerou os

fornecimentos regulares que essas empresas faziam aos Hospitais Filantrópicos e Santas

Casas,  os  quais  estão  enfrentando  dificuldades  enormes  para  conseguir  receber  os

fármacos de seus fornecedores. 

Tal situação gera problemas graves para o sistema de saúde sergipano, eis que as

Santas  Casas  e  os  Hospitais  Filantrópicos  trabalham  com  margens  baixíssimas  desses

fármacos em seus estoques considerando o número de leitos ocupados (que chegam em alguns

casos a estoque zero ou a uma perspectiva de duração de 1 a 5 dias).

                                                    

II.3. Da situação dos medicamentos do “Kit-intubação” nos Hospitais Filantrópicos e

Santas Casas de Sergipe

                                     

Os  Hospitais  Filantrópicos  e  Santas  Casas  são  hospitais  privados  sem  fins

lucrativos  que  atuam  no  SUS  em  caráter  complementar  nos  termos  do  art.  199  da
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Constituição12. Além de atenderem a parte significativa da demanda regular do sistema de

saúde sergipano, através de contratos celebrados com o Estado e com os municípios, esses

hospitais também desempenham imprescindível papel no enfrentamento da pandemia, já que

respondem por parte substancial dos leitos do SUS destinados a pacientes com Covid-19 no

Plano de Contingência do Estado de Sergipe. 

Em reunião realizada em 17 de março de 2021, gestores de diversos Hospitais

Filantrópicos  e  Santas  Casas  já  haviam  sinalizado  ao  MPF  que  vinham  enfrentando

dificuldades para aquisição de diversos medicamentos que compõe o kit intubação, relatando-

se estoques baixos e, em algumas ocasiões, necessidade de solicitação de “empréstimo” à

Secretaria de Estado da Saúde (SES), sob pena de causar danos irreversíveis aos pacientes e

de paralisação dos serviços, conforme se verifica do conteúdo da ata de reunião, destacando-

se (DOC. 9):

“Hospital de Cirurgia: 

(…)  A situação de medicamentos também é muito preocupante,  como nós já vínhamos

conversando, a situação dos bloqueadores neuromusculares é difícil para adquirir; Nós

ainda  temos  um  estoque  de  fentanil  e  de  outros  sedativos  e  hipnóticos,  mas  os

bloqueadores  neuromusculares,  principalmente  um cisatracúrio  rocurônio eles  são um

problema grave no país inteiro, os fornecedores não conseguem fornecer inclusive o que

nós já havíamos comprado; Eles estão fornecendo no montante menor e isso está nos

preocupando, tivemos uma reunião com o nosso grupo de crise e decidimos reduzir ao

máximo o  uso  desses  neurobloqueadores;  Ao  invés  de  manter  um uso  contínuo,  nós

vamos fazer um uso de pólos,  ou seja,  a gente vai  administrando o neurobloqueador

conforme o paciente for precisando, isso é uma medida de contingenciamento para que a

gente não tenha que atender pessoas que estejam em ventilação mecânica e contidas no

leito  que  é  a  pior  das  situações;  Que  além dessa  medida  de  contingenciamento  nós

também suspendemos as cirurgias eletivas como eu disse, que também fazem uso desses

12 Art. 199, CF, §1º- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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medicamentos, estamos mantendo apenas aquelas que têm um risco iminente de vida para

o paciente.

(…)

Sobre os medicamentos utilizados nos pacientes sob ventilação mecânica, especialmente

os neurobloqueadores,  quando nós estamos em situação normal  nós trabalhamos com

uma margem em que o estoque era suficiente para 2 meses chegamos a ter margem para

outros medicamentos para 4 meses;  insumos mesmo , filtros de barreiras, aspiradores

compramos  para  6  meses;  Hoje,  os  bloqueadores  neuromusculares  nós  temos  uma

margem para 5 dias; como eles estão fornecendo em pequenos montantes, nós chegamos

hoje nessa margem para 5 dias; lógico quando podemos nós temos uma margem para 2

meses mas nós estamos nessa situação atualmente, recebendo em pequenas quantidades

com margem pequena; A situação mais grave é a dos neurobloqueadores musculares ; que

há diversos medicamentos dessa categoria pancurônio, rocurônio, cisatracúrio, atracúrio;

A questão é que o rocurônio, cisatracúrio, são bloqueadores modernos que atacam menos

o fígado e tentamos priorizá-los; Fizemos adaptações de utilizar pancurônio e atracúrio no

centro cirúrgico para poder liberar os bloqueadores mais modernos nos pacientes renais,

para que esses medicamentos não agravem ainda mais a situação destes”.

“Hospital São José: 

(…)

“(…) temos também enormes dificuldades  para  conseguir  os  insumos,  o  cisatracúrio,

rocurônio, o atracúrio está muito difícil para se ter uma ideia não somos nós que dizemos

quanto precisamos comprar é o distribuidor que determina o quanto vai vender porque

não tem no mercado;  Os problemas também realmente com os sedativos  midazolam,

propofol,  fentanil,  interessante a questão do midazolam porque ele é usado no centro

cirúrgico, também na UTI e para nós também na psiquiatria; em relação aos filtros e

aspiradores do sistema fechado também temos dificuldade de compra, conseguimos em

pouquíssimas  quantidade,  mas  estamos  tentando;  Em  relação  aos  procedimentos

cirúrgicos o que nós fizemos foi suspender as cirurgias com anestesia geral para poupar o

uso de bloqueadores neuromusculares e também bloqueamos os procedimentos cirúrgicos

de tabela e particulares;”
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Hospital Nossa Senhora da Conceição:

(…)

“A parte dos medicamentos que foi mencionada é nacional estamos com estoque zerado

aqui, nós não temos estoque; Nossa limitação financeira é muito mais fraca que outros

hospitais; Nós já não temos o cisatracúrio, rocurônio, pancurônio, estamos pedindo apoio

a Secretaria de Estado que manda os medicamentos; O que é pior é que não temos onde

comprar, parece que o governo federal pegou todos os lotes das empresas e concentrou

então tem que vir via Ministério ou Secretaria de Estado; (…) estamos com dificuldade

de compra de equipamentos e todas as dificuldades que foram relatadas já pelos demais;

essa questão dos medicamentos que já não temos mais estamos com estoques zerados;

Que a transformação da UTI geral em UTI covid foi um pedido da Secretaria e então toda

a UTI do Hospital vai virar UTI Covid; Que as cirurgias suspensas até o momento foram

as eletivas”.

Como se pode aferir dos relatos, encontram-se em situação crítica em grande

parte  das  nossas  instituições  medicamentos  essenciais  para  a  realização  de

procedimentos cirúrgicos e para anestesia ou sedação de pacientes graves, vítimas do

coronavírus, que precisam sofrer intubação durante o tratamento da doença. 

Alguns desses medicamentos estão em falta no mercado e sem previsão de quando

voltarão a ser fornecidos. Os demais, embora não estejam em falta, sua aquisição vem sendo

extremamente  difícil  devido  não  apenas  a  elevação  abrupta  de  preços,  mas  notadamente

porque, quando são encontrados para compra, não há disponibilidade para entrega imediata e

as previsões de entrega são para vários dias depois e, ainda assim, estimadas.

Note-se que essa situação se mostra extremamente difícil e preocupante e vem

sendo agravada pela conduta que passou adotada pelo Ministério da Saúde, retomada

em março de 2021, através do instituto da requisição administrativa, recolhendo esses

medicamentos  diretamente dos estoques dos fabricantes,  porém  sem um critério que

possa efetivamente assegurar o abastecimento desse importante setor do Sistema Único
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de Saúde,  ocupado pelos  Hospitais  Filantrópicos  e  pelas  Santas  Casas,  contribuindo

para aumentar a escassez no mercado. 

Com efeito, observa-se da análise do DOC. 10 que as requisições realizadas pelo

Ministério da Saúde nas últimas semanas, endereçadas à empresa CRISTÁLIA PRODUTOS

QUÍMICOS  FARMACÊUTICOS,  maior  fabricante  dos  fármacos  que  compõe  o  “kit

intubação” no mercado brasileiro, dispõe que o ato administrativo de constrição apenas não

atinge “(…) os quantitativos dos insumos previamente contratados pelos entes federados.

A empresa  requisitada  deverá  comprovar  em  até  24  horas,  após  recebimento  deste

Ofício, os   contratos preexistentes com os respectivos empenhos da despesa  .”

Veja-se, portanto, que toda a produção que não tenha sido contratada e empenhada

por um ente federado (Estado, Município ou DF) foi requisitada pelo Ministério da Saúde

para fins de distribuição aos Estados membros,  sem considerar, portanto, as quantidades

adquiridas pelos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas que atuam no SUS.

Ocorre que tais requisições administrativas realizadas pelo Ministério da Saúde

vem resultando  em  remessas  periódicas  aos  Estados  para  fins  de  distribuição  dentro  do

sistema  de  saúde  local  (aí  incluídos  os  Hospitais  Filantrópicos  e  Santas  Casas)  em

quantitativos insuficientes para garantir o funcionamento seguro do atendimento dos

pacientes  intubados  e  das  cirurgias  de  urgência  e  emergência  nos  Hospitais

Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe.

Com efeito,  em ofício datado de  14 de abril  de 2021 (DOC. 11 e anexos),  a

FEDERASE – Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe informou ao

MPF  a  “dificuldade  na  aquisição  de  medicamentos  que  compõem  o  Kit  Intubação

atualmente enfrentada pelos Hospitais Filantrópicos filiados, quais sejam o Cirurgia, São

José e Santa Isabel, para enfrentamento à COVID-19, o que ocorreu após a requisição de

medicamentos pelo Ministério da Saúde”.

No expediente, a Federação informa, ainda, que:
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“apesar  da  nota  oficial  divulgada  à  imprensa  em 22  de  março  de  2021  pelo

laboratório  CRISTALIA (em  anexo),  maior  fabricante  dos  referidos  itens  no

mercado brasileiro, garantir a manutenção dos “compromissos já contratados com

hospitais particulares”,  nós, que somos compradores assíduos com rotina de

cotação junto à mencionada empresa, fomos descartados das negociações, o

que  gerou  um  cenário  de  aquisição  um  tanto  como  tenebroso  para  os

hospitais filantrópicos, particulares por natureza.”

O expediente se refere às requisições administrativas realizadas pelo Ministério da

Saúde que,  ao conciliar  o  instituto coercitivo com a preservação de negócios jurídicos já

celebrados,  manteve  de  fora  das  constrições  apenas  os  medicamentos  objeto  de  contrato

celebrado  por  Estados  e  Municípios  com as  fabricantes,  não  considerando  as  compras

regularmente solicitadas pelos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas.

Em  sequência,  narra-se  no  documento encaminhado  pela  FEDERASE  –

Federação  das  Santas  Casas  e  Hospitais  Filantrópicos  de  Sergipe  (DOC.  11)  que  as

requisições administrativas, que vem sendo realizadas pelo Ministério da Saúde para suprir

desabastecimento  nos  Estados  mediante  distribuição  dos  estoques  requisitados,  além  de

resultarem no envio de quantitativos muito reduzidos, que não suprem a necessidade dos

Hospitais,  ainda  desregulam  o  abastecimento  dos  Filantrópicos  e  Santas  Casas,

responsáveis por substancial parcela do SUS em Sergipe:

“Vale salientar que os Hospitais Filantrópicos de Sergipe,  que compõem o

Sistema Único de Saúde, possuem, juntos, 589 leitos sendo que desses 161 são

de  UTI  e  são  responsáveis  pela  realização  média  de  828  procedimentos

cirúrgicos, de acordo com dados de 2020, cenário que se encontra atualmente

ameaçado em razão da falta de opções de compra do kit intubação.

Desde meados de 2021, o fornecimento desses medicamentos tem ocorrido de

maneira  escassa  no  mercado,  uma  verdadeira  guerra  de  preços,  com
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variações e disponibilidades absolutamente desequilibrada, conforme cotação

em anexo.

Por outro  lado,  a  irregularidade  e  não  atendimento  mínimo do  consumo

informado semanalmente no “aplicativo  kit intubação” disponibilizado pela

Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  para  fins  de  distribuição  da  requisição

oriunda  do  Ministério  da  Saúde,  tem  sido  desigual,  quando  na  verdade

deveria garantir integralmente assistência por todos prestada perante o SUS. 

Nesse  cenário,  a  insuficiência  de  estoque  e  de  previsão  mínima  de

regularização tem deixado a assistência instável,  já que todas as unidades

dessa  Federação  não  dispõem  da  quantidade  necessária  para  atender  à

demanda de mais sete dias, sendo necessário o volume médio mensal indicado

na planilha em anexo, especificada por item.

Assim, pedimos a intervenção imediata deste Ministério Público Federal para

garantir assistência mínima da população sergipana em tempos tão difíceis.”

                                                                                                               

Conforme  explicam os  Hospitais  Filantrópicos  e  Santas  Casas,  as  requisições

realizadas  pelo  Ministério  da  Saúde  à  Indústria  Farmacêutica  estão  impactando  as  suas

aquisições  antes  regularmente  realizadas  às  fabricantes porque  essas  são  realizadas

mediante  faturamento  regular  dos  pedidos  e  pagamento,  independentemente  de

qualquer  instrumento  contratual. Portanto,  na  prática,  os  fornecimentos  antes

realizados  pela  indústria  a  essas  unidades  restaram  ainda  mais  prejudicados  nesse

momento de escassez e de exacerbado consumo dos fármacos em razão do número de

internações.                                                                                                

Tais fatos graves foram, inclusive, noticiados na data de 15 de abril de 2021, em

reportagem  reproduzida  na  TV  Sergipe  (  https://g1.globo.com/se/sergipe/  ),   na  qual  é

possível  ouvir  o  relato  dos  gestores  dessas  unidades  de  saúde  sobre  os  baixos  estoques

(poucos  dias)  e  o  risco  de  estoque  zero,  bem  como  as  dificuldades  para  adquirir  os

medicamentos necessários à intubação e às cirurgias de urgência e emergência. Narrou-se,
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ainda, a adoção de medidas de contingência como redução de atendimentos e suspensão de

cirurgias eletivas em razão dos baixos estoques, mantendo-se apenas as de urgência.

Tal situação é de conhecimento do Estado de Sergipe (DOC. 12 e 13), que informa

estar  envidando  esforços  para  realizar  compras  emergenciais  dos  medicamentos  do  kit

intubação  para  garantir  o  abastecimento  de  sua  própria  rede  (Hospitais  e  UPAs

estaduais), mas que não possuem tais medicamentos em quantidade suficiente para garantir o

funcionamento seguro dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, os quais prestam serviços

no âmbito do SUS em Sergipe. 

A situação é, deveras, preocupante, uma vez que observamos que o Estado de

Sergipe  vem  sendo  frequentemente  solicitado  por diversos  Hospitais  Filantrópicos  e

Santas Casas que atuam no SUS a atender pedidos urgentes de  “empréstimos” desses

medicamentos, retirando de seus próprios estoques para suprir a falta desses fármacos

nos  hospitais  que  não  conseguem realizar  as  aquisições  ou  receber  os  quantitativos

comprados. A  situação  já  se  alastra  até  mesmo  à  rede  privada  que  atua  em  caráter

suplementar (ou seja, aos hospitais que atendem os planos de saúde), em razão do cenário de

desabastecimento  nacional,  os  quais  também realizam pedidos  de socorro à  Secretaria  de

Estado da Saúde e que, por questões  humanitárias, são atendidos, eis que vidas de cidadãos

estão em risco e, além disso, o SUS é universal. 

Os  estoques  estaduais,  porém,  não  são  suficientes  para  garantir  o

funcionamento de todo e qualquer hospital público e privado do Estado de Sergipe, eis

que seu quantitativo é direcionado ao abastecimento da rede estadual, ainda mais se

considerarmos  as  altíssimas  taxas  de  ocupação  dos  leitos  em  razão  da  pandemia

(96,1%)13.                                                                                                                                    

Veja-se  que  isso  coloca  em  ainda  maior  risco  a  situação  de  segurança  do

abastecimento  em  todo  o  Estado,  eis  que  todos  acabam  dependendo  de  “empréstimos”

urgentes da Secretaria de Estado da Saúde, por não conseguirem realizar as compras dos

fornecedores. Por outro lado, como já dito, as remessas do Ministério da Saúde são muito

13 In: todoscontraocorona.net.br. Acesso em 16/04/2021.
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reduzidas e os estoques sequem baixos ou zerados para diversos fármacos do Kit intubação

nos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe.

Tais fatos demonstram que as medidas empregadas pelo Ministério da Saúde se

mostram inadequadas  e insuficientes  quanto a uma parcela significativa do sistema de

saúde, justamente aquele ocupado pelos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, os quais

não vem sendo considerados de forma adequada quando do planejamento e execução

das requisições e distribuições.

Situações como essas retratam a atual cenário pelo qual vem passando o sistema

de saúde sergipano, com unidades de saúde em situação de insegurança para atendimento

dos  pacientes  com Covid-19,  já  que trabalham com margens  curtas  de  duração dos

estoques  ou  mesmo  com  estoques  zerados  para  determinados  fármacos,  sem

previsibilidade  quanto  ao  recebimento  das  aquisições  contratadas  com  seus

fornecedores, bem como quanto a eventual realização de novas remessas pelo Ministério

da Saúde.

Necessário compreender o grave risco à saúde e à vida gerado pela manutenção de

estoques baixos dos medicamentos do kit-intubação, já que é impossível manter pacientes

graves em insuficiência respiratória sem a utilização desses fármacos, impactando também na

ocupação de leitos e  na continuidade de abertura de novos leitos  com disponibilidade de

ventilação mecânica.

III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

III. 1. O direito à vida e à saúde no ordenamento brasileiro

A garantia do direito à vida está inscrita na Constituição Federal, no caput do art.

5º, como direito fundamental e cláusula pétrea.  Muito além de assegurar a vida enquanto

preservação da existência, quer a Constituição garantir que ela seja mantida com dignidade,

devendo-se interpretar sistematicamente o caput do art. 5º com o art. 1º, III, da Carta Maior.

Nesse  contexto,  o  direito  à  saúde  assume  papel  fundamental,  como  meio  de
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promoção e de manutenção de uma vida digna. Por tal razão, o Constituinte de 1988 inseriu o

direito  à  saúde  no  rol  dos  direitos  fundamentais  socais,  reconhecendo-lhe  formalmente  a

relevância.

Por isso,  visando garantir  às pessoas uma vida com dignidade,  a  Constituição

Federal de 1988 insere a saúde como um direito coletivo, dispondo, em seu artigo 196, que a

saúde  é  direito  de  todos e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e

econômicas que  visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta  forma,  a  garantia  da  saúde,  enquanto  direito  público  subjetivo  e  bem

jurídico constitucionalmente tutelado, é dever do Estado, em sentido lato. Diz o Constituinte

Originário que a forma de garantia desse direito subjetivo é a efetivação de políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em sendo

assim, não obstante o caráter programático da norma do art. 196, reconhece-se que esta possui

força normativa, sendo este um dos pilares do novo constitucionalismo.

Passando para o nível legal, a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, que dispõe

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

funcionamento dos serviços correspondentes, além de outras providências, em consonância

com os artigos 196 e 197 da Constituição Federal, também dispõe, em seu artigo 2°, sobre o

dever do Poder Público de garantir o direito à saúde, e ainda dispõe como princípio do

SUS a integralidade e assistência:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§  1º.  O  dever  do  Estado  de  garantir  a  saúde  consiste  na  reformulação  e
execução de políticas  econômicas  e  sociais  que visem a 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. [grifamos]
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III.  2.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  PAPEL

CENTRAL DA UNIÃO  NO  PLANEJAMENTO  E  COORDENAÇÃO  DE  AÇÕES

INTEGRADAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19

Os  entes  da  federação,  em  decorrência  da  competência  comum  prevista  na

Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da

saúde, de acordo com critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

Por isso,  visando garantir  às pessoas uma vida com dignidade,  a  Constituição

Federal de 1988 insere a saúde como um direito coletivo, dispondo, em seu artigo 196, que a

saúde  é  direito  de  todos e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e

econômicas que  visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo assim, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol

dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo

figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Certo  que,  nos  termos  do artigo  198,  “caput”  e  inciso  I,  as  ações  e  serviços

públicos  de  saúde integram uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada e  constituem um

sistema  único,  organizado  de  acordo  com  diretrizes  de  descentralização,  com direção

única em cada esfera de governo, regulamentada através da Lei n. 8.080/90.

Ao disciplinar o Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.080/90 universalizou

o acesso aos sistemas de saúde em todos os níveis, bem como garantiu a  integralidade de

cobertura aos que dele necessitem, conforme disposto em seu art. 7º:

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
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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;

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;

IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie; (…)

XI – conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de
serviços de assistência à saúde da população. (grifos nossos)

A mesma  Lei  Orgânica  da  Saúde  (Lei  nº  8080/90)  institui  a  distribuição  de

competências dentro do Sistema Único de Saúde, nos termos dos seus artigos 15 a 18.

No art. 16 da Lei nº 8.080/1990, é estabelecida a competência da direção nacional

do Sistema Único de Saúde exercida, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde (art. 9º,

inciso I). Ainda consta da LOS que compete à União a direção nacional do SUS, cabendo-lhe,

nos termos do art. 16, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de

alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e

vigilância sanitária (inciso III); coordenar e participar na execução das ações de vigilância

epidemiológica (inciso VI);  formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da

política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com

os demais órgãos governamentais (inciso X);  prestar cooperação técnica e financeira aos

Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios  para  o  aperfeiçoamento  da  sua  atuação

institucional (inciso XIII); acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,

respeitadas as competências estaduais e municipais (inciso XVII).

Sendo  ainda  mais  específica,  a  mesma  lei  prevê  expressamente  o  direito  a

assistência hospitalar:
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Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I

do art. 6º consiste em:

(...)

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial  e

hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único

de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado

ou contratado.

Ao  dispor  sobre  a  Política  de  Alta  Complexidade/Custo  no  SUS,  a  Norma

Operacional da Assistência à Saúde – NOAS/SUS nº 01/2002, editada pela Portaria GM no

373, de 27 de fevereiro de 2002, e resultante de negociação dos gestores da saúde em todos os

níveis federativos, contando com as contribuições do Conselho de Secretários Estaduais de

Saúde  e  Conselho  Nacional  de  Secretários  Municipais  de  Saúde,  no  item  23.1,  fixou  a

responsabilidade  solidária  da  União  e  dos  Estados-membros,  por  intermédio,

respectivamente, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, para a garantia

de acesso da população aos procedimentos de alta complexidade. Vejamos:

23.1.  A garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta  complexidade  é  de

responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de

Saúde dos estados e do Distrito Federal. (Grifo nosso)

Aliás, o Título X da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de

2017 (que versa sobre cuidados intensivos no SUS), contém os requisitos para habilitação de

leitos de UTIs por ato do gestor federal (Anexo I, Capitulo V, item 41, II), entre os quais está

o seguinte (Anexo I, Capítulo III, Seção II, subseção III, item 22):

22.  Para  habilitação  no  SUS,  a  Unidade  de  Cuidados  Intermediários  -  Adulto
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deverá  dispor,  minimamente,  dos  materiais  e  equipamentos  descritos  nos

apêndices I e II desta Portaria.

Referidos  apêndices  abrangem justamente  os  medicamentos  ora  discutidos,  os

quais devem ser então financiados com recursos repassados pela União, desde que atendam a

todos os requisitos ali  previstos.  Obviamente,  para tanto,  caberá a devida fiscalização por

parte do ente federal repassador dos recursos.

De outro lado, a Portaria MS no 3.916, de 30 de outubro de 199814, que criou a

Política Nacional de Medicamentos (posteriormente inserida no Anexo 1 do Anexo XXVII da

Portaria de Consolidação nº 02, de 28/09/2017), prevê, em seu item 3.3, d, que o processo de

descentralização não exime os gestores federais e estaduais da responsabilidade relativa à

aquisição e distribuição dos medicamentos em situações especiais. Nesse sentido, referido ato

normativo, ao tratar das responsabilidades em cada esfera de governo, definiu que:

5.2. GESTOR FEDERAL

Caberá  ao  Ministério  da  Saúde,  fundamentalmente,  a  implementação  e  a

avaliação  da  Política  Nacional  de  Medicamentos,  ressaltando-se  como

responsabilidades:

(…)

b. estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas

de Governo;

(…)

i.  coordenar  e  monitorar  os  sistemas  nacionais  básicos  para  a  Política  de

Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância

Epidemiológica e o de Rede de laboratórios de Saúde Pública;

(…)

m.  implementar  atividades  de  controle  da  qualidade  de  medicamentos;  n.

14 Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html 
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promover  a  revisão  periódica  e  a  atualização  contínua  da  RENAME e a  sua

divulgação, inclusive via Internet;

(…)

p. promover a atualização permanente da Farmacopéia Brasileira;

(…)

r. destinar recursos para a aquisição de medicamentos, mediante o repasse Fundo-

a-Fundo para estados e municípios, definindo, para tanto, critérios básicos para o

mesmo;

(…)

u.  adquirir  e  distribuir  produtos  em situações  especiais,  identificadas  por

ocasião  das  programações  tendo  por  base  critérios  técnicos  e  administrativos

referidos no Capítulo 3, "Diretrizes", tópico 3.3. deste documento;

v. orientar e assessorar os estados e municípios em seus processos de aquisição de

medicamentos  essenciais,  contribuindo  para  que  esta  aquisição  esteja

consoante  à  realidade  epidemiológica  e  para  que  seja  assegurado  o

abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo;

(...).                                                        

(grifos nossos)

Além disso, a Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, que versou sobre

o financiamento do componente especializado da assistência farmacêutica, também previu o

monitoramento constante pelos três entes federais para aprimoramento da referida política

assistencial:

Art. 73 O Ministério da Saúde, juntamente com Estados, Distrito Federal e Municípios,

realizarão controle, avaliação e monitoramento sistemático da organização, execução e

financiamento, com vistas ao aprimoramento permanente do Componente Especializado

da Assistência Farmacêutica e a garantia das linhas de cuidado definidas nos Protocolos

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde”.
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Tudo  não  bastasse,  a  União,  nos  termos  do  art.  21,  inciso  XVIII,  da

Constituição Federal,  tem competência para promover a defesa permanente contra a

calamidade pública.

Neste contexto, considerando que foi reconhecido o estado de calamidade pública

decorrente do coronavírus (covid-19), pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,

bem como que foi declarada emergência em saúde pública de importância internacional em

decorrência  da  infecção  humana  pelo  novo  coronavírus  (Portaria  MS  nº  188,  de  03  de

fevereiro  de  2020),  o  Ministério  da  Saúde  elaborou,  em fevereiro  de  2020,  o  Plano  de

Contingencia Nacional para Infecção Humana por Coronavírus COVID-19  15  . Tal Plano

conta  com  um  capítulo  denominado  "Medidas  de  resposta  ao  novo  coronavírus

(COVID-19)", incluindo os aspectos de assistência farmacêutica em todos os níveis de

resposta  (ALERTA,  PERIGO  IMINENTE  e  Emergência  de  Saúde  Pública  de

Importância Nacional-ESPIN), evidenciando a importância do planejamento e execução

continuada de ações centralizadas de monitoramento de estoques,  de abastecimento e de

logística de distribuição. Dentre todas as medidas constantes do documento, citem-se as

seguintes:

Assistência farmacêutica 

 Fazer  levantamento  de  medicamentos  para  o  tratamento  de

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento

sintomático dos pacientes. 

 Disponibilizar  medicamentos  indicados  e  orientar  sobre

organização do fluxo de serviço farmacêutico.

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que

15 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-
COVID19.pdf 
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compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir.

 Monitorar  o  estoque  de  medicamentos  no  âmbito  federal  e

estadual. 

 Rever  e  estabelecer  logística  de  controle,  distribuição  e

remanejamento, conforme solicitação a demanda. 

Como narrado no curso dessa petição, o Ministério da Saúde não está cumprindo

de forma adequada e suficiente o plano de contingência para o controle de medicamentos. 

Cumpre mencionar que, conforme recente relatório elaborado pela Secretaria de

Controle  Externo  da  Saúde  (SecexSaúde) do  Tribunal  de  Contas  da  União (DOC.  14  -

QUINTO  RELATÓRIO  DE  ACOMPANHAMENTO,  elaborado  nos  autos  da  TC  n.

014.575/2020-5,  referente  à  fiscalização  n.  51/2020,  de  Relatoria  do  Ministro  Benjamin

Zymler),  em processo  que  monitora  a  condução  da  pandemia  pelo  Ministério  da  Saúde,

apontou-se que:

“não é possível concluir que o MS possui planejamento estratégico para gestão

da assistência farmacêutica, a fim de garantir e monitorar estoque estratégico de

insumos  para  testagem  e  para  garantir,     monitorar,  distribuir,  controlar  e  

remanejar medicamentos a fim de mitigar os impactos de faltas nos serviços de

saúde  públicos  brasileiros  durante  a  pandemia  do  novo  coronavírus,

descumprindo o item 9.1.2 do acórdão acima citado.”

No seguinte trecho do Relatório, a Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU

analisa o processo de monitoramento do kit-intubação (IOT) pelo Ministério da Saúde (MS) e

conclui, em uma análise preliminar, que os trabalhos de controle e monitoramento do MS para

os medicamentos de IOT foram ineficazes por falta de controle em tempo real e de sistema

apropriado  e,  principalmente,  por  desconsiderarem o  agravamento  da  crise,  as  condições
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sanitárias do país e as reais necessidades das secretarias de saúde:

“90. Apesar de as informações encaminhadas não serem suficientes para uma análise

definitiva sobre o monitoramento realizado pelo órgão, foi possível verificar que os

dados  relativos  ao  consumo  médio  mensal  e  à  situação  de  abastecimento  são

repassados ao Ministério pelo Conass ou por e-mail dos estados, não havendo um

sistema para controle de estoque que possibilite verificar informações fidedignas em

tempo real.  Ademais,  não foi demonstrado ainda como é realizado o controle das

informações por estado da federação de forma ativa pelo MS. 

91. Outro ponto que chamou atenção foi o envio linear, em 12/3/2021, a todos os

estados,  dos  medicamentos  propofol  (680.000  ampolas)  e  atracúrio  (280.000

ampolas), desconsiderando a diferença no número de leitos entre os estados, mesmo

que somente dos incluídos no Plano de Contingência, além da situação da pandemia

em cada estado, naquele momento. Destaque-se que, para o controle do estoque da

indústria, o MS utiliza sistema da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

92. Assim, em um juízo preliminar, pode-se afirmar que os trabalhos de controle

e monitoramento do MS para os medicamentos de IOT foram ineficazes por

falta de controle em tempo real e de sistema apropriado e, principalmente, por

desconsiderarem o agravamento da crise,  as condições sanitárias do país e as

reais necessidades das secretarias de saúde.”

Assim,  na  atual  conjuntura  de  insuficiência  de  medicamentos  essenciais  aos

serviços  hospitalares,  utilizados  na  intubação  de  pacientes  graves  de  Covid-19,  não  há

nenhuma dúvida de que a responsabilidade pela sua oferta deve ser atribuída solidariamente

aos entes federados, sendo que a União assume maior proeminência nesse contexto diante

do fato de dispor de instrumentos jurídicos e materiais mais adequados para garantir tal

assistência  de  modo  emergencial,  através  de  medidas  centralizadas  e  coordenadas,

inclusive por meio de instrumentos disponíveis para compras internacionais.

A União,  portanto,  que  detém a direção nacional  do Sistema Único de Saúde
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(SUS), é solidariamente responsável pelo fornecimento emergencial dos medicamentos objeto

desta ação ao Sistema Único de Sergipe, sem prejuízo de eventual compensação de valores

despendidos  por  cada  ente  tendo  em  vista  a  repartição  legal  e  regulamentar  da

responsabilidade pelo financiamento de sua aquisição.     

III.3. A posição do Supremo Tribunal Federal a propósito das atribuições no combate à

pandemia

Recentemente, a propósito das divergências entre Estados e União com relação às

respectivas atribuições no combate à pandemia, decisão proferida pela Ministra Rosa Weber,

do Supremo Tribunal Federal, na MC-ACO 3.473/DF, sintetizou os posicionamentos do órgão

na matéria:

O  recrudescimento  das  taxas  de  contaminação,  internação  e  letalidade  em

decorrência da pandemia da COVID-19 é incontroverso e notório (CPC/2015, art.

374, I e III). O momento atual vem se mostrando ainda mais desafiador diante das

evidências científicas de novas cepas, mutações e variantes do Coronavírus.

Em condições tais, de recrudescimento da pandemia no território nacional, não é

constitucionalmente aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde

(…)

Em defesa da população no ensejo da pandemia, ‘a solução de conflitos sobre o

exercício  da competência deve  pautar-se  pela  melhor realização do direito  à

saúde,  amparada  em  evidências  científicas  e  nas  recomendações  da

Organização Mundial da Saúde’ (ADI N. 6341, Rel. Min. Marco Aurélio, redator

p/acórdão Min. Edson Fachin, Plenário). À União compete planejar e promover

a defesa permanente contra as calamidades públicas (art. 21, XVIII, da CF)  -

v.g.  ADPF  756,  ADI  6.586  e  6.587,  todas  de  relatoria  do  Min.  Ricardo

Lewandowski; e ADPF 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso. 
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Em tema de saúde coletiva,  o elã do federalismo de cooperação impõe ao

Governo Federal   ‘  atuar como ente central no planejamento e coordenação de  

ações integradas (...), em especial de segurança sanitária e epidemiológica no

enfrentamento  à  pandemia  da  COVID-19,     inclusive  no  tocante  ao  

financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde pública  ’  

(ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário).

Nesse contexto, uma vez identificada omissão estatal ou gerenciamento errático

em situação  de  emergência,  como aparentemente  ora  se  apresenta,  é  viável  a

interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e

serviços são marcadas constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF,

arts. 6º e 196). (…)

No limite  e  em tese,  as  ações  administrativas  erráticas  que traiam o dever  de

preservar  vidas  podem  configurar  comportamentos  reprimíveis  sob  as  óticas

criminal e do direito administrativo sancionador. 

(destaques nossos)

IV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Expostos  os  fatos  e  fundamentos  jurídicos  nesta  Ação  Civil  Pública  para

promoção do direito à saúde da população sergipana e do resguardo da vida e integridade

física dos cidadãos, faz-se necessário, a fim de garantir a efetividade da tutela dos direitos

transindividuais  aqui  tratados  e  a  eficácia  no  plano  dos  fatos  do  provimento  final,  o

deferimento de tutela provisória de urgência, nos termos delineados ao final. Para tanto, estão

devidamente presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

A  probabilidade  do  direito  e  a  urgência  da  tutela,  que  se  acentua  com o

constante agravamento da pandemia em Sergipe e o colapso do sistema de saúde local, com

aumento exacerbado do consumo dos medicamentos necessários à intubação, em paralelo ao

desabastecimento dos fármacos em âmbito nacional, o que se encontram bem delineado ao
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longo de toda a fundamentação fática e jurídica exarada nesta petição inicial.

Há, também, fartas evidências  de que as  medidas  adotadas  pelo Ministério  da

Saúde  para  responder  a  essa  crise  vem  impactando  intensamente  os  Hospitais

Filantrópicos e as Santas Casas que atuam no Sistema Único de Saúde sergipano, eis que

as requisições administrativas vem inviabilizando as aquisições que antes eram regularmente

realizadas junto às empresas fabricantes e distribuidoras, fazendo com que essas unidades não

possam  repor  seus  estoques  e  prover  adequado  atendimento  aos  pacientes  internados.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados, a União, por meio do Ministério da

Saúde, vem realizando requisições administrativas sem o adequado planejamento dos

efeitos dela decorrentes.

Além disso, como também apontado, as distribuições realizadas pelo Ministério

da Saúde aos Estados vem se mostrando insuficientes para regularizar tal situação, eis

que são distribuídos poucos quantitativos e os estoques permanecem zerados ou muito baixos

para vários desses fármacos.

O perigo de dano grave e irreversível, por sua vez, é notório e decorre do risco à

saúde e à própria vida de milhares de pacientes graves de Covid-19, em decorrência da falta

de medicamentos fundamentais ao manejo de assistência ventilatória e hemodinâmica.

Isso  porque,  como  visto,  os  estoques  das  entidades  filantrópicas  e  santas

casas,  responsáveis  por  uma  significativa  parcela  dos  atendimentos  realizados  pelo

Sistema Único de Saúde (SUS), repita-se, estão no limite e, em muitas instituições estão

na  iminência  de  faltar,  sendo  que  essas  estão  enfrentando  imensas  dificuldades  de

reposição  dos  estoques.  Nos  hospitais  em  que  os  estoques  estão  mais  críticos  os

atendimentos foram reduzidos e/ou ocorreu o fechamento temporário dos cirúrgicos e

unidades específicas.

Como destacado, a crise atual afeta diretamente os atendimentos e cirurgias

de urgência, emergência e, em especial, os atendimentos de pacientes com Covid-19, na

medida  em  que  sem  medicamentos  sedativos,  analgésicos  e  bloqueadores

neuromusculares, essenciais para instalar o tubo de oxigênio nos doentes, não é possível
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socorrer pacientes graves que precisam de ventilação mecânica.

Conforme levantamento atualizado realizado pela Secretaria de Estado da Saúde

de Sergipe na data de hoje, em 16 de abril de 2021, o Consumo Mensal Médio (CMM) dos

medicamentos do “Kit Intubação” em todas as unidades de saúde que integram o SUS do

Estado  está  disponível  na  planilha  excel  no  seguinte  link,  onde  pode  ser  visualizado,

inclusive, os estoques e o CMM desses fármacos nos Hospitais Filantrópicos e Santas

Casas que atuam no Sistema Único de Saúde de Sergipe :

• https://mpfdrive.mpf.mp.br/filr/public-link/file-download/8a5c8226785cec990178dd47db93096e/

323102/-8687868029058498823/Levantamento%20Sergipe%20%2043%C2%AA%20sem%20-

16%20de%20Abril%20%281%29.xlsx

Diante  de todo o exposto e  considerando a  gravidade  dos  fatos  ora relatados,

requeremos ao Poder Judiciário Federal tutela de urgência para determinar que a União

(Ministério da Saúde) garanta também aos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de

Sergipe os medicamentos que integram o “kit intubação”,

Citamos, a título de precedente, decisão liminar proferida pelo Judiciário Federal

no Estado da Bahia (DOC. 15), em situação similar à ora narrada.

Assim, resta demonstrada a consistência da pretensão ora deduzida, fundada no

direito fundamental à saúde e à vida, impondo-se a sua concretização, inclusive por meio de

tutela provisória, sob pena de esvaziamento do referido direito, estando o Poder Judiciário

incumbido de garantir sua efetivação.

V – PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

V.1  – a  concessão  de  liminar,  inaudita  altera  pars, a  título  de  TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (art. 300, CPC), para que seja determinado

à ré UNIÃO que:
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a)  garanta  o  fornecimento  de  medicamentos  sedativos,  analgésicos  e

bloqueadores neuromusculares às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades

Filantrópicas  do  Estado  de  Sergipe  que  atuam  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),

enquanto durar a pandemia da Covid 19;

b)  garanta transparência, no site oficial do Ministério da Saúde, e de forma

atualizada,  das  medidas  relacionadas  às  distribuições  dos  medicamentos  do  “Kit

intubação”, viabilizando aos gestores locais do SUS a organização da assistência,  em

especial para publicar:  b.1) o monitoramento semanal dos estoques nos Estados, os quais

vem  sendo  remetidos  ao  Ministério  da  Saúde  pelo  CONASS  e  CONASEMS;  b.2)

discriminação dos quantitativos de medicamentos obtidos nas requisições administrativas e

aquisições  realizadas,  bem  como  de  cada  distribuição  dos  fármacos  aos  Estados,  com

indicação  dos  critérios  utilizados  para  a  tomada  da  decisão  sobre  quais  os  Estados

contemplados  e  quantitativos  enviados  em  cada  remessa;  b.4)  divulgação  do  estoque

estratégico nacional;

Para aumentar a efetividade e a margem de segurança do provimento jurisdicional

pretendido, requer-se ainda, com arrimo no art.  84, § 5º, do CDC c/c. art.  536 e art.  139,

inciso IV, do Código de Processo Civil, como medida necessária a implementação da decisão

a aplicação de qualquer medida que obrigue o seu cumprimento, a exemplo de multas diárias

e bloqueio de valores;

V.2 -A dispensa da oitiva prévia da ré, em razão da urgência para a concessão da

medida liminar exigida pelo estado de emergência em saúde pública;

V.3 - a citação da ré;

V.4 - a produção de todas as provas em direito admitidas, pois, embora já tenha o
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autor juntado prova pré-constituída do alegado, protesta, outrossim, pela produção

de  prova  documental  e  testemunhal  (em  especial  dos  gestores  dos  Hospitais

Filantrópicos e Santas Casas), bem como pelas demais que se fizerem necessárias

ao pleno conhecimento dos fatos no curso da instrução, a exemplo da pericial e,

até mesmo, inspeção judicial;

V.5 - A TÍTULO DE TUTELA DEFINITIVA,  a confirmação do requerido a

título de tutela provisória, para condenar a União a:

                                                   

a)  garantir  o  fornecimento  de  medicamentos  sedativos,  analgésicos  e

bloqueadores neuromusculares às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades

Filantrópicas  do  Estado  de  Sergipe  que  atuam  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),

enquanto durar a pandemia da Covid 19;

b) garantir transparência, no site oficial do Ministério da Saúde, e de forma

atualizada,  das  medidas  relacionadas  às  distribuições  dos  medicamentos  do  “Kit

intubação”, viabilizando aos gestores locais do SUS a organização da assistência,  em

especial para publicar:  b.1) o monitoramento semanal dos estoques nos Estados, os quais

vem  sendo  remetidos  ao  Ministério  da  Saúde  pelo  CONASS  e  CONASEMS;  b.2)

discriminação dos quantitativos de medicamentos obtidos nas requisições administrativas e

aquisições  realizadas,  bem  como  de  cada  distribuição  dos  fármacos  aos  Estados,  com

indicação  dos  critérios  utilizados  para  a  tomada  da  decisão  sobre  quais  os  Estados

contemplados  e  quantitativos  enviados  em  cada  remessa;  b.4)  divulgação  do  estoque

estratégico nacional;

V.6 -  Pede-se,  também,  que  a  Federação  das  Santas  Casas  de  Misericórdia,

Hospitais  e  Entidades  Filantrópicas  do  Estado  de  Sergipe  –  FEDERASE

(federase@yahoo.com)  e  o  Estado  de  Sergipe  (gabin@pge.se.gov.br) sejam  intimados  a
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manifestarem interesse em intervir neste feito;

V.7- A dispensa de designação de audiência de conciliação, excepcionando-se, no

caso em tela, em virtude da patente urgência que o caso demanda;

Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais),  em razão  do valor

inestimável da demanda.

Termos em que,

Pede deferimento.            

                                                            

                                                                                                         

Martha Carvalho Dias de Figueiredo                   Ramiro Rockenbach da S. M.T. de Almeida

Procurador da República                                       Procuradora da República                                                                                                                                          
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