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DECISÃO

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, para determinar que a União:

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;

Relata que:

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 Extraordinário 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
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abril) predominantemente estáveis e muito elevadas e que dezesseis estados e o
Distrito Federal encontram-se com taxas de ocupação 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.

"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."

 O estudo 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.  

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
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 cisatracúrio.

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 tortura.

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
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cuidados paliativos.

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 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 ofícios 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
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
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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.

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  internações.  "Está  acontecendo  no  País  inteiro.  Os  pacientes  com
covid-19 somam-se aos que são internados por outros problemas."

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 Brasil.

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 (entre
0-20 dias) em pelo menos 18 estados.  

 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
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contratos anteriores);

-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 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
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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).

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
Constituição.  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).

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.

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
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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".

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.

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, 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%).
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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 reduzidas e os estoques sequem baixos ou zerados
para  diversos  fármacos  do  Kit  intubação nos  Hospitais  Filantrópicos  e  Santas
Casas de Sergipe.

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.

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

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.

É o relatório.

Passo a decidir.

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
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A antecipação dos efeitos da tutela pode ser concedida no bojo do processo de conhecimento ou
de execução, quando se encontram presentes a probabilidade da existência do direito alegado -
ou, em outros termos, a verossimilhança da alegação - e o perigo de morosidade para o direito
substancial ou o manifesto intuito protelatório do requerido (CPC, art. 300).

Trata-se  de  verdadeira  antecipação,  total  ou  parcial,  do  próprio  direito  material,  desde  que
presentes os requisitos exigidos por lei:

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a  probabilidade  do  direito  e  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao
resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em um primeiro momento, cumpre-me analisar se o ordenamento jurídico pátrio vem agasalhar
o direito invocado pela parte autora, para o fim de se aferir, em consonância com os elementos
probatórios já acostados aos autos, a existência dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela ora requerida.

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 alegado 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 aos seus fornecedores, colocando
seus estoques em risco e, consequentemente, a vida e a saúde dos pacientes ali internados. 

Preliminarmente, cabe salientar que, com a nova escalada de crescimento acelerado de casos e
internações ocorridas,  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
desabastecimento nacional desses fármacos.

Relata o MPF que essa situação se mostra extremamente difícil e preocupante, pois o Ministério
da Saúde, através do instituto da requisição administrativa, em março de 2021, vem recolhendo
esses medicamentos, diretamente dos estoques dos fabricantes, porém sem um critério que possa
efetivamente assegurar  o abastecimento desse importante setor do Sistema Único de Saúde,
ocupado pelos Hospitais Filantrópicos e pelas Santas Casas.

Pois  bem.  A  Carta  Magna  define  o  direito  à  vida,  no  caput  do  artigo  5º,  como  direito
fundamental, conforme abaixo transcrito:

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes.

Na mesma direção, a CF/88 define a saúde, também como direito fundamental, conforme está
assentado nos artigos 6º, 196 e 197 da Carta Política, de maneira que todas as pessoas que se

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

9 of 12 20/04/2021 10:43



encontram no alcance normativo do texto constitucional são titulares desse direito:

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a  moradia,  o  transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a
proteção à maternidade e à infância,  a assistência aos desamparados,  na
forma  desta  Constituição.                 (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 196. 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.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder  Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua  regulamentação,
fiscalização  e  controle,  devendo  sua  execução  ser  feita  diretamente  ou
através  de  terceiros  e,  também,  por  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito
privado.

De fato, nesse momento de grave crise na saúde mundial, em que diversos países estão com seus
sistemas de saúde sobrecarregados, inclusive o Brasil,  a garantia da saúde, enquanto direito
público subjetivo e bem jurídico constitucionalmente tutelado, é dever do Estado.

Na esfera infraconstitucional, a 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
CF/88, 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.

Como  ressltado,  o  Ministério  da  Saúde  elaborou,  em  fevereiro  de  2020,  o  Plano  de
Contingencia Nacional para Infecção Humana por Coronavírus COVID-19, incluindo os
aspectos de assistência farmacêutica,  em todos os níveis de resposta,  principalmente os
casos  decorrentes  de  perigo  iminente,  evidenciando  a  importância  do  planejamento  e
execução  continuada  de  ações  centralizadas  de  monitoramento  de  estoques,  de
abastecimento e de logística de distribuição.

O  MPF,  salienta,  em sua  exordial,  que,  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
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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 do SUS.

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.

Diante  da  excepcionalidade  do  caso  em  análise,  a  medida  requerida  é  necessária,  ante  a
pandemia  da  COVID-19,  cujos  efeitos  sanitários  e  político-econômicos  já  são  de
conhecimento público e notório, com impacto sobre todos os Estados do Brasil, inclusive sobre
o Estado de Sergipe.  A medida pretendida se revela necessária, para fins de proteção ao
direito fundamental à vida e à saúde, não somente para os pacientes, mas, também, para
toda a sociedade.

Presentes, assim, a relevância do fundamento e o perigo na demora da decisão, face à 
emergência de saúde pública, já reconhecida mundialmente e nas três  esferas de Poder no
Brasil;  em face da necessidade de assistência médica às pessoas afetadas pela  Covid-19; e
considerando a arguída  falta de medicamentos indispensáveis ao referido  tratamento,
impõe-se o deferimento liminar da tutela requestada.

Posto isto, DEFIRO A TUTELA  DE URGÊNCIA REQUESTADA, para determinar que a
União  Federal  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, assim como que garanta transparência, no site
oficial  do  Ministério  da  Saúde,  de  forma atualizada,  com as  medidas  relacionadas  às
distribuições dos medicamentos do "Kit intubação", viabilizando aos gestores locais do
SUS a organização da assistência, em especial para publicar:

1) O monitoramento semanal dos estoques nos Estados, os quais vem sendo remetidos ao
Ministério da Saúde pelo CONASS e CONASEMS;

2)  A  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;

3) A divulgação do estoque estratégico nacional.

Intime-se a requerida para cumprir, imediatamente, esta decisão, comunicando a este Juízo as
providencias adotadas para efetivá-la.

Cite-se a requerida.

Na contestação, já devem os réus indicar as provas que pretendem produzir, especificando-as,
nos termos do art. 336 do CPC.

Se na resposta houver preliminares ou alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito invocado, intimar os autores para apresentarem réplica e indicar as provas que pretendem
produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC.

 Intimem-se.
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