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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL – 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0801544-24.2020.4.05.8500 

 

 

 

REQUERIMENTO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA – FATOS NOVOS –  

REABERTURA DE ATIVIDADES NÃO 

ESSENCIAIS - IMINÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE 

PÚBLICO E PRIVADO 

 

 

 

MM JUÍZA: 

 

 

Os MINISTÉRIOS PÚBLICOS vem, diante de fatos novos ocorridos no Estado de 

Sergipe concernentes ao objeto da presente demanda, formular requerimento de TUTELA DE 

URGÊNCIA (art. 300, do CPC), com os seguintes fundamentos: 

 

 

Os Ministérios Públicos ingressaram com a presente demanda e, dentre os requerimentos 

de tutela de urgência, formularam os seguintes pleitos: 

 

Quanto ao Estado de Sergipe: 

  

 

“a.3) ao Estado de Sergipe, que se ABSTENHA de autorizar atividades não essenciais, 

enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, sem a observância das seguintes 

condicionantes: i) prévia apresentação de justificativa técnica fundamentada, embasada 

em evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde no Estado 

de Sergipe, em especial decorrentes de testagem em massa e projeções baseadas em 

estudos de cenário, em pleno compromisso com o direito à informação e o dever de 

justificativa dos atos normativos e medidas de saúde; ii) estabelecimento da 

1/21



   

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  

 20ª REGIÃO 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19      
 

 

2 

 

responsabilidade das empresas que não seguirem as normas sanitárias e o detalhamento 

de como será feita a fiscalização pelo poder público para assegurar que as medidas de 

precaução serão cumpridas; iii) demonstração de que finalizou a estruturação dos 

serviços de atenção a saúde da população para atender a demanda Covid-19 em seu 

período de pico, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem como o 

suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de 

saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros) em quantitativo 

suficiente, conforme estudos de cenário realizados;” 

 

Quanto à União: 

 

“a.5) à União, que PROVIDENCIE o apoio técnico-científico, material e logístico 

solicitado pelo Estado de Sergipe, para o atendimento das medidas condicionantes 

indicadas no item a.3 e da providência requerida no item a.4, inclusive, se necessário, 

com o envio de equipe o Ministério da Saúde a Sergipe; 

 
a.6) à União, que APRESENTE, no prazo de 05 dias, justificativa técnica fundamentada, em 

pleno compromisso com o direito à informação e o dever de justificativa dos atos normativos e 

medidas de saúde, de forma a viabilizar, com segurança, eventual transição para a estratégia de 

distanciamento social seletivo que venha a ser adotada pelo Estado de Sergipe, que inclua: i) 

análise da execução de testagem e de projeções baseadas em estudos de cenário da pandemia no 

Estado; ii) correlação entre tais projeções e a estruturação dos serviços de atenção à saúde 

(equipamentos, insumos e pessoal);” 

 

 

 

Observa-se que, quando do inferimento da liminar em agravo de instrumento interposto 

pelos Ministérios Públicos, o TRF da 5ª Região, em decisão monocrática, argumentou que “não se 

vislumbra o comprometimento de mais de 50% da capacidade de internação naquele Estado”, 

aludindo-se, em seguida, a parâmetros fixados pelo Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico 

de 06.04.2020, que fixava justamente que a partir de tal percentual se podia iniciar a transição para 

medidas de distanciamento mais brandas. 

 

Assim, a decisão que indeferiu, naquele momento, o endurecimento das medidas de 

distanciamento social, abordou, de forma central, a taxa de ocupação de leitos de UTI como 

argumento para negativa dos pleitos de urgência formulados. 

 

A presente petição tem como objetivo demonstrar que, não obstante o Estado de Sergipe 

tenha iniciado, no dia 18 de junho, e consolidado, em 30 de junho, a liberação de grande parte das 

atividades não essenciais: 

 

a) o sistema de saúde dá sinais de estar em seu limite, com a taxa de ocupação dos leitos 

de UTI extremamente elevada; 

b) o Estado fixou como parâmetro de flexibilização critério atécnico, desconsiderando a 

soma da taxa de ocupação de leitos de UTI públicos e privados, o que não possui qualquer 

sustentação científica; 
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c) o parâmetro fixado pelo Estado para liberação de atividades no Decreto nº 40.615/2020 

(70% de ocupação de leitos de UTI) não está sendo observado; 

d) estamos enfrentando momento crítico da pandemia de COVID-19 em Sergipe, com 

crescimento acelerado da disseminação do vírus e do número de óbitos;   

 

 

Todos os pontos acima resumidos serão, a seguir, demonstrados: 

 

 

A) DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA COVID-19 FIXADO EM 

DECRETO ESTADUAL. O SISTEMA DE SAÚDE NO LIMITE. DA 

NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. 

 

 

O Estado de Sergipe publicou, em 15 de junho de 2020, o Decreto nº 40.615/2020, no qual 

instituiu o Sistema de Distanciamento Social Responsável - SDSR, para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus - COVID19. 

 

Em tal Decreto, estabeleceu-se que, já em 18 de junho, se iniciaria o plano de reabertura 

de atividades (art. 14) através da autorização de funcionamento dos seguintes serviços não essenciais: 

 

XXVII – concessionárias de veículos; 

XXVIII – imobiliárias e similares; 

XXIX – comércio de eletrodomésticos, eletrônicos, elétricos, comunicação, informática, 

equipamentos de áudio e vídeo; 

XX – comércio de móveis e colchoaria; 

XXI – escritórios de engenharia e arquitetura; 

 

 

Prosseguindo, no art. 7º do Decreto, foram estabelecidas 4 (quatro) fases para a retomada 

de atividades: 

 

I - Fase Atual - é constituída pelas atividades essenciais e não essenciais indicadas no 

Anexo I deste Decreto; 

II - Primeira Fase (bandeira laranja) - será mantido o funcionamento das atividades 

descritas nos Anexos I e II, podendo ser alterada conforme critérios de saúde e econômicos; 

III - Segunda Fase (bandeira amarela) - são permitidas todas as atividades descritas nos 

Anexos I, II e III, podendo, ainda, serem alteradas conforme critérios de saúde e 

econômicos; 

IV - Terceira Fase (bandeira verde) - abertura comercial ampliada com prevenção 

contínua, em que haverá reabertura total com os critérios de proteção à saúde coletiva, em 

relação aos serviços listados no Anexo IV, enquanto houver circulação do vírus sem 

medida de proteção efetiva (vacina). 

 

Observa-se assim que, naquela data, estava vigendo a chamada “Fase Atual”, na qual 

liberadas as atividades essenciais e não essenciais indicadas no Anexo I do Decreto e, a partir do dia 
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18 de junho, também as atividades acima destacadas, citadas no art. 14 (concessionárias de veículos; 

imobiliárias e similares; comércio de eletrodomésticos, eletrônicos, elétricos, comunicação, 

informática, equipamentos de áudio e vídeo; comércio de móveis e colchoaria; escritórios de 

engenharia e arquitetura). 

 

Nota-se da própria leitura do Decreto que, para o acréscimo de atividades não essenciais 

à chamada “Fase Atual” (citado art. 14), o Estado não fixou critério técnico, objetivo e com base 

científica que respaldasse sua decisão. 

 

Mais adiante, em 23 de junho de 2020, o Estado publicou o Decreto nº 40.620, que   alterou 

o enquadramento de atividades do setor econômico entre fases. Neste fixou-se que o início da 

retomada econômica dar-se-ia a partir de 29 de junho de 2020, condicionado à publicação dos 

protocolos sanitários individualizados por setor econômico pela Secretaria de Estado da Saúde – SES 

e promoveu-se a seguinte alteração: 

 

Art. 2º Excepcionalmente, considerando a matriz técnica de risco sanitário, aglomeração 

de pessoas, características do contágio, empregabilidade e circulação econômica, nos 

Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão 

ficam excluídas do faseamento e da retomada as seguintes atividades: 

 

I – Salões de beleza, barbearias e estabelecimentos de higiene pessoal; 

II – Templos e atividades religiosas, de qualquer credo ou rito. 

Parágrafo único. O COGERE deverá deliberar, na reunião do dia 30 de junho de 2020, 

sobre a autorização de funcionamento das atividades listadas no caput deste artigo. 

 

 

Em 29 de junho de 2020, o COGERE deliberou pelo prosseguimento do plano de 

retomada das atividades para a chamada Primeira Fase ou “Bandeira Laranja”, na qual, além de 

liberadas as atividades do Anexo I (da chamada Fase Atual), também passaram a estar 

autorizadas as atividades do Anexos II: 

 

 

4/21



   

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  

 20ª REGIÃO 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19      
 

 

5 

 

 

Além disso, em 30 de junho, o COGERE também deliberou que, mesmo na chamada 

Grande Aracaju (Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São 

Cristóvão), estariam autorizadas, a partir de 02 de julho, as atividades de salões de beleza, barbearias 

e higiene pessoal, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A deliberação foi homologada pelo 

Decreto nº 40.623/2020. 

 

 

De forma sintética, as atividades que efetivamente representam uma novidade em 

termos de reabertura são aquelas que foram acrescentadas ao Anexo I por força do art. 14 do 

Decreto n. 40. 615/2020 (já reabertas em 18 de junho), mais as que integram o Anexo II 

(reabertas em 29 e 30 de junho), todas de caráter não essencial: 

 

• concessionárias de veículos (anexo I) 

• imobiliárias e similares (anexo I) 

• comércio de eletrodomésticos, eletrônicos, elétricos, comunicação, informática, 

equipamentos de áudio e vídeo (anexo I) 

• comércio de móveis e colchoaria (anexo I) 

• escritórios de engenharia e arquitetura; (anexo I) 

• clínicas e consultórios de odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e 

terapia ocupacional, bem como serviços especializados de podologia (anexo II) 

• demais escritórios de prestadores de serviços e serviços em geral (publicidade, agências de 

viagem (anexo II); 

• operadores turísticos (anexo II) 

• salões de beleza, barbearias e de higiene pessoal (anexo II) (* na Grande Aracaju restrita a 

terças, quintas e sábados) 

• comércio (alguns setores) (anexo II) 

• atividades de treinamento de desporto profissional (anexo II) 

 

 

A única atividade excluída pelo Estado de Sergipe da autorização para funcionamento 

atualmente em vigor (Bandeira Laranja) foi a alínea “d” do Anexo II do Decreto 40.615/2020, que 

se refere a “templos e atividades religiosas, limitados a 30%”. 

 

Para liberação de tais atividades foram utilizados os seguintes critérios previstos no art. 

8º do Decreto 40.615/2020, de forma escalonada para cada uma das fases. Vejamos: 

 

 

I - primeira fase (Bandeira Laranja): 

 

a) Proporção de Leitos de UTI do Estado ocupados igual ou menor a 70% (setenta por 

cento); 

 

II - segunda fase (Bandeira Amarela): 
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a) Proporção de Leitos de UTI do Estado ocupados igual ou menor a 60% (setenta por 

cento); 

 

III - terceira fase (Bandeira Verde): 

 

a) Proporção de Leitos de UTI do Estado com ocupação igual ou menor a 50% (cinquenta 

por cento). 

 

 

 

Tendo em vista a definição como critério de passagem para a fase de reabertura Bandeira 

Laranja que a proporção de leitos de UTI do Estado ocupados seja igual ou menor a 70% (setenta 

por cento), causa preocupação que o Estado tenha levado a efeito o plano de reabertura de atividades 

no dia 29 de junho, já que o Boletim Epidemiológico publicado pela SES revelava uma taxa de 

ocupação superior, o que se observa, também, nos dias seguintes: 

 

 

UTI Adulto 

SUS 

29 junho 74% 

UTI Adulto 

SUS 

30 junho 73,4% 

UTI Adulto 

SUS 

01 julho 73,4% 

UTI Adulto 

SUS 

02 julho 76,9% 

 

 

 

Mesmo considerando apenas os leitos de UTI adulto exclusivos para COVID-19 da 

rede pública (SUS), a taxa de ocupação ultrapassa o percentual máximo fixado pelo Estado no 

Decreto 40.615/2020 para a Fase Laranja. 

 

É relevante mencionar que o esperado seria que o Estado utilizasse como parâmetro para 

medir a capacidade do sistema de saúde a soma das taxas de ocupação entre o setor público e o 

privado. Isso porque, quando ocorre o colapso do sistema privado de saúde antes do público, os 

pacientes começam a ser enviados aos hospitais públicos, pela natureza universal do Sistema Único 

de Saúde, de modo que não há como simplesmente ignorar a capacidade do sistema privado de 

suportar sua demanda, como se fossem compartimentos estanques. 

 

De fato, já chegou ao conhecimento do Ministério Público o encaminhamento de paciente 

com plano de saúde não atendido em hospital da rede privada, com indicação de internação em UTI, 

ao Hospital Regional de Estância, conforme documentação ora anexada. A paciente chegou a 

ingressar com ação judicial contra o plano de saúde (cópia da petição inicial em anexo). 
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É, de fato, impossível dissociar a saturação dos leitos existentes na rede privada (com mais 

100% há vários dias), do impacto que isso causa sobre o SUS. Por essa razão, a soma de leitos 

públicos e privados de UTI no cálculo da taxa de ocupação considerada para fins de flexibilização 

das medidas é, inclusive, recomendada pelo Comitê Científico do Consórcio do Nordeste1. 

 

Se utilizarmos como parâmetro para o cálculo da taxa de ocupação de leitos de UTI 

adulto a rede pública e privada, encontramos as seguintes taxas de ocupação até o dia 01 de 

julho: 

 

 

 

 

UTI Data 

SUS PRIVADOS SUS+PRIVADOS 

Número 

de 

leitos 

Leitos 

ocupados 

Taxa 

ocupação 

Número 

leitos 

Leitos 

ocupados 

Taxa 

ocupação 

Número 

de 

leitos 

Leitos 

ocupados 

Taxa 

ocupação 

UTI 

(adulto) 18 de junho 138 94 68,1 87 83 95,4 225 177 78,7% 

UTI 

(adulto) 19 de junho 138 95 68,8 87 93 106,9 225 188 83,6% 

UTI 

(adulto) 20 de junho 159 101 63,5 87 97 111,5 246 198 80,5% 

UTI 

(adulto) 21 de junho 159 99 62,3 91 104 114,3 250 203 81,2% 

UTI 

(adulto) 22 de junho 159 108 67,9 91 108 118,7 250 216 86,4% 

UTI 

(adulto) 23 de junho 159 108 67,9 91 109 119,8 250 217 86,8% 

UTI 

(adulto) 24 de junho 159 108 67,9 91 115 126,4 250 223 89,2% 

UTI 

(adulto) 25 de junho 159 110 69,2 91 112 123,1 250 222 88,8% 

UTI 

(adulto) 26 de junho 159 120 75,5 91 119 130,8 250 239 95,6% 

UTI 

(adulto) 27 de junho 159 119 74,8 91 121 133 250 240 96,0% 

UTI 

(adulto) 28 de junho 159 121 76,1 91 115 126,4 250 236 94,4% 

UTI 

(adulto) 29 de junho 169 125 74 91 124 136,3 260 249 95,8% 

UTI 

(adulto) 30 de junho 169 124 73,4 91 115 126,4 260 239 91,9% 

UTI 

(adulto) 01 de julho 169 124 73,4 97 114 117,5 266 238 89,5% 

 

 

 

 

                                                 
1 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1A6oUK_kj0WgPs-qmRCs-hygqA3iZM_Vo/view . Acesso em 

02/07/2020. 
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Só haveria sentido em separar as taxas de ocupação de leitos públicos e privados de UTI 

caso em Sergipe houvesse uma extensa rede no setor privado, com vagas “sobrando”, diante da  

ausência de regulação única de leitos (ou seja, os pacientes do SUS não tem acesso a tais vagas). 

Efetivamente, em tal hipótese a taxa total de ocupação sempre seria menor do que se considerássemos 

só os leitos da rede pública. Seria necessário calcular taxas separadas porque, na prática, sem 

regulação única de leitos, os usuários da rede pública não têm acesso aos leitos desocupados da rede 

privada. O contrário não ocorre, já que quando os leitos privados se esgotam antes dos públicos, 

os pacientes da rede privada tem acesso aos SUS. 

 

Não bastasse a constatação objetiva da superação do percentual de 70% de ocupação de 

leitos, é necessário considerar que vem chegando ao conhecimento do Ministério Público diversas 

notícias divulgadas nos meios de comunicação/redes sociais e denúncias protocoladas de pacientes 

que não conseguem ter acesso aos leitos de UTI. Não obstante, diariamente, o Estado vem divulgando 

uma quantidade de leitos de UTI vagos na rede pública em seus boletins. Tais fatos se  encontram em 

investigação em procedimento apuratório específico, registrado sob nº 1.35.000.000759/2020-73 

(documentos em anexo). 

 

Essas notícias ensejaram o envio do Ofício nº 37183.2020 à Secretaria de Estado de 

Sergipe em 01 de julho de 2020, para que informasse, no prazo de 24 horas, quantos são e em que 

unidade de saúde se localizam os pacientes com COVID-19 que aguardam leito de UTI (com 

DUSV já emitida), nas datas de 29 de junho e 30 de junho de 2020, bem como a remessa regular 

de tais informações. Tais dados são necessários para realizar o efetivo acompanhamento da pressão 

sobre o sistema de saúde causado pela pandemia. 

 

A medida foi motivada justamente pelo recebimento de denúncias relativas a pacientes 

com COVID-19 que aguardam a regulação para leitos de UTI, indicando a existência de fila de espera, 

enquanto os boletins noticiam a disponibilidade de leitos. 

 

De fato, nos últimos dias, alguns indícios vem apontando incoerências nos dados 

divulgados pelo Estado de Sergipe. Em 29 de junho, por exemplo, justamente o dia da reabertura das 

atividades, o HUSE – Hospital de Urgências de Sergipe recebeu um acréscimo de 10 vagas de UTI 

para COVID-19, que foram inseridas no painel de leitos já complemetamente ocupadas.  Com efeito, 

em 28 de junho, o HUSE apresentava uma taxa de 100% de ocupação de 28 leitos de UTI adulto e, 

em 29 de junho, 100% de ocupação de 38 leitos de UTI adulto, o que indica que tais pacientes já se 

encontravam aguardando a abertura de tais vagas em leitos de enfermaria/estabilização. Não é demais 

lembrar que as demandas urgentes não relacionadas à COVID-19 continuam a chegar ao HUSE 

mesmo durante o período de pandemia, sendo preocupante que o aumento de leitos para COVID-19 

possa estar ocorrendo em detrimento dos leitos utilizados para as demais urgências, por imposição do 

próprio crescimento do número de pacientes de COVID-19 que necessita de internação. 

 

Outro ponto que merece ser mencionado é o fato de que, a partir do dia 20 de junho de 

2020, o Estado passou a inserir no número de UTI´s adulto ofertados no SUS 21 leitos no Hospital 

Filantrópico Amparo de Maria, localizado em Estância. Em tal dia, a taxa de ocupação de leitos na 

citada unidade era de 0 (zero) e, até o dia 2 de julho, variou entre 3 e 4 leitos ocupados, permanecendo, 

assim, com diversos leitos livres. 
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Com a finalidade de colher informações sobre o Hospital, os Ministérios Públicos 

realizaram, em 02 de julho de 2020, reunião por videoconferência gravada (memória de reunião em 

anexo), na qual o Interventor Judicial da unidade de saúde informou que, em efetivo, sua capacidade 

total de oferta de leitos de forma segura, no momento, é de 10 leitos de UTI, porque vem passando 

por dificuldades para adquirir medicamentos necessários à intubação dos pacientes, problema este de 

caráter nacional e amplamente divulgada pela imprensa. 

 

Ao ser questionado pelo Ministério Público sobre qual era o motivo para que, desde a sua 

abertura, em 20 de junho, até a data de 01 de julho, ou seja, mais de 10 dias depois, dos 21 leitos de 

UTI adulto ofertados, só 3 ou 4 estarem ocupados, o interventor judicial relatou que: 

 

“(...) Que hoje, o hospital não tem medicamento para 10 dias; então eles se recusaram a 

receber o paciente, pois como mantê-lo já que não havia medicamento para manter o 

paciente para 10 dias,  que é a média de estadia. Que fazendo a admissão de 21 de 

pacientes teríamos uma margem curtíssima de 3 a 5 dias de duração dos estoques de 

medicamentos de que dispomos; Não compro quantidade maior porque preciso pagar. 

Tenho q comprar em pequena. 

 

Que diante da afirmação do interventor do HRAM no sentido de que possui um estoque 

para curta duração para paciente de COVID-19 em UTI intubado, dependendo sempre 

das próximas entregas, foi perguntado pelo Ministério Público sobre se teria condições 

efetivas de receber 21 pacientes em leitos de UTI, diante do baixo estoque de 

medicamentos necessários para manutenção de pacientes intubados e do consumo que 

isso geraria por dia, respondeu que: 

 

Interventor Judicial do Hospital Regional Amparo de Maria (HRAM), Paulo Roberto 

Daltro de Carvalho: que o correto, no momento, seria a oferta de 10 leitos. Temos 2 pontos 

de diálise mas não recebo paciente externo que já necessite diálise. Que a unidade não 

recebe paciente COVID-19 com perfil dialítico. Que a diálise de que dispõe é para dar 

uma assistência caso o paciente agrave até ser transferido, seja por vaga zero ou permuta 

para o hospital de referência, que é o HUSE.” 

 

 

Necessário, por fim, esclarecer que, caso o paciente de COVID-19 necessite leito de UTI 

com assistência dialítica – o que não é incomum em casos graves dessa doença – os hospitais da rede 

pública para os quais poderia ser regulado seriam: o HUSE, o Hospital de Cirurgia, o HU – Aracaju 

e o HU – Lagarto. Tal não se confunde com a assistência dialítica que vem sendo prestada, na prática, 

por outras UTIs disponibilizadas pelo Estado, que constitui apenas um suporte para quando o paciente 

internado se agrave, até que seja transferido para um hospital que possa realizar a assistência adequada 

(hemodiálise). 

 

Os fatos acima narrados demandam transparência por parte do Estado de Sergipe, seja no 

que toca aos pacientes de COVID-19 que aguardam em fila de UTI, seja no que toca à qualificação 

dos leitos ofertados (com ou sem suporte de hemodiálise), uma vez que nem todos os leitos 

disponibilizados são aptos a receber determinados pacientes graves, o que causa confusão na 

população, já que diariamente são divulgados leitos vagos pelo Estado. A questão é relevante e vem 
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sendo adotada por outros entes da federação, como pode ser visto no painel de leitos divulgado pelo 

Distrito Federal (https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-19/ ), separando os leitos vagos 

e os leitos já solicitados, ou seja, reservadas ou aguardando liberação (embora sem paciente, já 

“ocupado”), bem como os leitos com suporte de hemodiálise e sem suporte de hemodiálise). Vejamos: 
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Os fatos acima expostos requerem pronto esclarecimento pelo Estado de Sergipe, já 

que utiliza como critério principal (ou único) para liberação das atividades econômicas não 

essenciais a taxa de ocupação de leitos de UTI que: 

 

a) supera o percentual de 70%, mesmo considerado os dados divulgados pela própria SES, 

relativos à rede pública; 

b) deveria ser computado considerando-se os a rede pública e a privada, em razão do 

esgotamento dos leitos nos hospitais privados, divulgado há vários dias seguidos (125,8% em 02 de 

julho); 

c) há diversas informações sobre pacientes em espera por um leito de UTI (fatos sob 

apuração em procedimento próprio), sem que o Estado adote uma postura transparente sobre quantos 

pacientes integram a fila por um leito de UTI COVID-19, indicador que necessita obrigatoriamente 

estar acessível, pois é a única forma de acompanhar (ainda que de forma bastante frágil) se a taxa de 

ocupação de leitos efetivamente corresponde à divulgada. 

 

 

 

B) DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA EM SERGIPE. SISTEMA DE SAÚDE 

NO LIMITE. RECOMENDAÇÕES PUBLICADAS PELO COMITÊ 

CIENTÍFICO DO CONSÓRCIO NORDESTE EM 02 DE JULHO DE 2020 AO 

ESTADO DE SERGIPE 

 

 

Em relação à taxa de crescimento da pandemia, no último dia de maio de 2020, Sergipe 

tinha 6.805 casos registrados de coronavírus. Em apenas 15 dias, esse número dobrou, passando para 

13.968 no dia 15 de junho de 2020. Com mais 18 dias, o número quase dobou outra vez, passando 

para 26.612 no dia 02/07/2020. 

 

De acordo com estudo publicado pela PUC-Rio (Covid-19 Analytics)2, a previsão para o 

dia 16/07/2020, é de 37.744 casos acumulados, conforme gráfico a seguir, o que resultará em uma 

sobrecarga ainda maior do sistema de saúde: 

 

                                                 
2Disponível em  https://covid19analytics.com.br/reproducoes/numero-efetivo-de-reproducao-01-de-julho-de-2020/. Acesso em 

03/07/2020. 
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Fonte: https://covid19analytics.com.br/reproducoes/numero-efetivo-de-reproducao-01-de-julho-de-2020/ 

 

Não se pode esquecer que Sergipe continua com Taxa de Reprodução superior a 1, o 

que indica que a pandemia continua crescendo. Abaixo comparação entre os Estados divulgados 

pela PUC-Rio (Covid-19 Analytics): 

 

 

 
 

Fonte: https://covid19analytics.com.br/reproducoes/numero-efetivo-de-reproducao-01-de-julho-de-2020/ 
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Quanto à taxa de óbitos, da mesma forma, o número de mortes aumentou muito no mês 

de junho de 2020. No dia 31/05/2020, havia 158 mortes por Covid-19 em nosso Estado. Esse número 

dobrou em apenas 14 dias, passando, em 14/06/2020, para 330 mortes. O número de mortes dobrou 

novamente em mais 16 dias, passando, em 30/06/2020, para o total de 676 mortes. 

 

Hoje o total de mortes já chegou a 725 e, em 16/07/2020, segundo o estudo acima citado 

da PUC-Rio (Covid-19 Analytics),  a previsão é de 1.079, transcrita abaixo: 

 

 

 
Fonte: https://covid19analytics.com.br/reproducoes/numero-efetivo-de-reproducao-01-de-julho-de-2020/ 

 

 

Ainda sobre os óbitos por Covid-19 em Sergipe, observou-se que 85% delas ocorrem em 

unidades de saúde que atendem pelo Sistema Único de Saúde – SUS (tabela abaixo), sendo que 1/3 

(um terço) delas ocorrem com até dois dias de internação, enquanto que nos hospitais particulares, as 

mortes com até dois dias de internação não chegam a 12% do total. 

 

Isso é mais um fator que revela que o Sistema de Saúde de Sergipe já se encontra saturado 

e que, de agora em diante as mortes por Covid-19 serão cada vez mais comuns. 

 

Se fizermos uma comparação, por exemplo, com o Distrito Federal, onde o IDH é muito 

maior, obtemos a seguinte situação para o dia 02/07/2020: 

 

UF 
Casos 
acum. 

Óbitos 
acum. 

Casos 
novos 

Taxa de 
óbito por 
número de 
casos 

Óbi-
tos 
novos Taxa de casos Taxa de óbitos 

Distrito Federal 52281 631 1605 1,21 11 1712,70 20,67 

Sergipe 26612 725 1201 2,72 49 1147,55 31,26 
Fonte: https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 
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Observe-se que, embora o Distrito Federal tenha praticamente o dobro dos casos, o 

número de óbitos é menor que em Sergipe. Um dos fatores que pode estar contribuindo para tal 

situação é a sobrecarga do sistema de saúde, que não consegue atender adequadamente todos os casos 

que chegam. 

 

Constatações no mesmo sentido são reforçadas pelo Comitê Científico de Combate ao 

Coronavírus do Consórcio Nordeste, que em 02 de julho de 2020 publicou seu Boletim nº 093, no 

qual alerta para a possibilidade de ocorrência de uma “efeito bumerangue” em todas as capitais do 

nordeste (em anexo). 

 

Isso decorre do processo de interiorização dos casos de Covid19, que segundo divulgado 

em vários boletins anteriores do Comitê Científico, já era aparente no final de maio, concretizando-

se de forma definitiva por todo o Nordeste, bem como em todo território brasileiro, ao longo do mês 

de junho. 

 

Especificamente sobre SERGIPE, o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste 

apontou que: 

 

 

 

 

                                                 
3 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1IsrwNcmKWdouXAX8uYZmI6-Dyt1rDg9t/view . Acesso em 

07/07/2020. 
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Em sua conclusão, o Comitê Científico recomendou que “Aracaju entre em lockdown o 

mais rapidamente possível”. Além disso, indicou a busca ativa de casos na cidade: “como já foram 

criadas duas Brigadas Emergenciais de Saúde na cidade, o C4 sugere que este programa seja 

ampliado de tal sorte a aumentar a busca ativa de casos em toda cidade”. Por fim, também sinalizou 

que “é importante que todas as rodovias que levam ao interior do estado recebam barreiras 

sanitárias e que o fluxo de carros particulares e ônibus intermunicipais seja alvo de rodízios ou 

outros mecanismos de controle intermitente para evitar ainda mais a interiorização da pandemia 

no estado. Um plano de testagem que inclua a realização periódica de inquéritos 

soroepidemiológicos também deveria ser priorizado pelo estado.” 

 

Nota-se, assim, que a conclusão técnica do Comitê para o Estado é o endurecimento de 

medidas de distanciamento social e não a liberação de atividades não essenciais das mais 

variadas natureza como realizou o ente estadual. 

 

 

 

C) DA OMISSÃO DA UNIÃO NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS NÃO-

FARMACOLÓGICAS 

 

 

Sem dúvidas há danosas consequências decorrentes do afrouxamento das medidas de 

distanciamento social em Sergipe no momento em que a epidemia vem pressionando de forma intensa 

os sistemas de saúde tanto público quanto privado aos seus limites (colapso), em especial pelo risco 

de provocar ainda mais óbitos do que provocaria em qualquer circunstância, já que o colapso dos 

sistemas gera óbitos por desassistência tanto dos pacientes COVID-19 como da demanda regular (não 

COVID). 

 

Tal situação leva à necessidade da participação da União no polo passivo da demanda, em 

especial em atendimento aos requerimentos de tutela de urgência formulados nos itens a.6 e a.5 da 

petição inicial, para que providencie elementos, recursos e dados que possui ou pode produzir para a 

solução da lide e a garantia da prestação jurisdicional de matéria que versa sobre interesse público e 

direitos fundamentais. 

 

De fato, é necessário que a União cumpra a contento seu papel de produção de estudos 

científicos, de caráter nacional, para balizar a atuação dos gestores locais. Os Boletins 

Epidemiológicos nº 07, 08, 11 e 12, publicados pelo Ministério da Saúde em seu site oficial não 

trazem diretrizes claras e criteriosas acerca dos parâmetros que devem ser observados para adoção de 

diferentes mecanismos de distanciamento e/ou isolamento social. 

 

O texto genérico e sem detalhamento maior sobre o que seria necessário observar para 

entrar ou sair de DSS (Distanciamento Social Seletivo), DSA (Distanciamento Social Ampliado) e 

lockdown dificulta a tomada de decisão pelos entes federativos e cria confusão e ambiguidade. O 

Ministério da Saúde também não explica o que caracterizaria a desaceleração na curva, limitando-se 

a dizer que, em tal fase, o número de novos casos internados é inferior ao de alta hospitalar. 
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O que se espera da UNIÃO é que cumpra sua competência. E, dando concretude aos 

princípios administrativos da impessoalidade e transparência, que forneça aos demais entes 

federativos diretrizes gerais minimamente detalhadas, baseadas em evidências científicas, a fim de 

permitir que os estados e municípios possam tomar decisões adequadamente motivadas, sem 

interferências políticas de determinados segmentos, e de acordo com as realidades locais. 

 

O estabelecimento de uma matriz de risco referencial pela União é, ademais, medida que 

traduz, em parte, a Recomendação Temporária (Interim Guidance) da Organização Mundial da Saúde 

- OMS, de 16/4/20204 - que estabeleceu os critérios que cada país deve atender antes de suspender o 

distanciamento social. 

 

Nos termos literais do Regulamento Sanitário Internacional - tratado internacional 

promulgado pelo País -, embora não seja obrigatória a aplicação da Recomendação Temporária, sua 

não aplicação deverá necessariamente estar fundamentada, como se mostrará mais à frente. 

 

Segundo o dispositivo cogente do Regulamento, a não aplicação das recomendações da 

OMS deve formalmente estar fundamentada em princípios científicos; evidências científicas; 

informações fornecidas pela OMS ou outros entes intergovernamentais ou internacionais relevantes; 

ou em qualquer orientação ou diretriz específica da OMS disponível. 

 

Em síntese, a OMS listou na Recomendação Temporária os seguintes critérios que cada 

país deve atender antes de suspender o distanciamento social: 

 

- Se a transmissão da covid-19 está controlada 

- Se o sistema de saúde é capaz de identificar, testar, isolar e tratar todos os pacientes e as 

pessoas com as quais eles tiverem entrado em contato 

- A capacidade dos ambientes de trabalho e demais locais em proteger as pessoas, à 

medida que elas retomarem suas atividades 

- A capacidade de lidar com os casos importados de pessoas que venham de fora do país 

- Se os riscos de surtos estão controlados em locais sensíveis, como postos de saúde ou 

casas de repouso. 

- Se as comunidades estão conscientes, engajadas e capazes de prevenir o contágio e 

adotar as medidas preventivas, que deverão passar a ser vistas como o "novo normal" 

 

A OMS afirmou que as restrições devem ser removidas estrategicamente, e não 

simultaneamente. Também reforçou que isso só vale para países onde o número de casos está em 

queda. E, mesmo nessas condições, regras rígidas de distanciamento social e de higiene devem 

continuar a vigorar no longo prazo. 

 

Note-se que, por evidente, tais recomendações não estão sendo seguidas no Estado 

de Sergipe, já que o único critério objetivo aferível dos Decretos, Decisões e Atos 

Administrativos publicados pelo ente estadual é a taxa de ocupação de leitos de UTI, de forma 

isolada, já que as menções a outros fatores se dá de forma genérica, como já explicado no item 

                                                 
4https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2 020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso em 01/07/2020. 
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anterior. Daí a necessidade de atuação da União na fixação de diretrizes gerais mínimas, 

orientativas para os entes federativos. 

 

Necessário recordar que as Recomendações Sanitárias da Organização Mundial da Saúde 

estão disciplinadas no recentemente aprovado Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, o qual 

promulgou o Regulamento Sanitário Internacional, tratado internacional acordado na 58ª Assembleia 

Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005. 

 

Por se tratar de tratado internacional promulgado, possui eficácia de lei ordinária, 

impondo-se ao Poder Executivo em todos os níveis federativos seu cumprimento. 

 

Desse modo, o estabelecimento de uma matriz de risco referencial pela União é medida 

que traduz a Recomendação Temporária (Interim Guidance) da Organização Mundial da Saúde - 

OMS, de 16/4/20205 - que estabeleceu os critérios que cada país deve atender antes de suspender o 

distanciamento social, o que até o momento não ocorreu em âmbito nacional. 

 

Esses detalhes, a exemplo de outros países que já planejam reaberturas controladas, 

podem incluir um número seguido de dias de decrescimento nas curvas de transmissão e no número 

de internados, planos para aumento rápido da capacidade de atendimento hospitalar, programa 

robusto de testagem, que inclua testes do tipo PCR (que apontam as infecções em curso num dado 

momento), previsão de novos fechamentos quando os números de contaminados ou internados 

atingirem determinados patamares ( red flags), que tipos de atividades e locais estão mais sujeitos a 

rápido aumento do contágio e como (com que regras de distanciamento por metro quadrado e higiene) 

e em que momento poderiam voltar a funcionar, dentre outros. 

 

Um detalhamento não mandatório do que seria necessário num DSA, DSS e 

lockdown, bem como quais critérios observar na mudança de uma fase para outra, é o mínimo 

que se espera da União. E, inclusive, quando possível, que esses planos considerem as características 

heterogêneas das regiões brasileiras. Tal tipo de avaliação e planejamento demanda um conhecimento 

técnico e científico de que grande parte dos 5.570 municípios e 26 estados e Distrito Federal não 

dispõem. É um plano que precisa de acompanhamento permanente dos diversos estudos e panoramas 

mundiais acerca da pandemia, curvas de projeções de casos, de materiais, modelos matemáticos 

aplicados à realidade brasileira, uma infinidade de informações que podem - e devem - ser fornecidas 

pela UNIÃO, facilitando e embasando tecnicamente as decisões dos gestores locais. 

 

Sem esse tipo de orientação, está se fortalecendo cada vez mais o discurso de reabertura 

de todo o comércio e serviços, sem o planejamento e o acompanhamento adequados. Ademais disso, 

também as medidas de fiscalização dependem em grande parte de normativas, recursos e atuação da 

União, por exemplo, pelo Ministério da Economia, em que hoje está a Secretaria do Trabalho, e por 

meio do qual são geridas as atividades das Superintendências do Trabalho – SRTbs. 

 

No Boletim Epidemiológico nº 11, de 17/04/2020, percebe-se que o Ministério da Saúde, 

de modo ainda tímido, passou a tratar da avaliação de risco em saúde pública e da construção de uma 

                                                 
5https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2 020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso em 01/07/2020. 
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matriz de risco , ferramenta destinada a orientar as ações dos gestores públicos, “na qual as 

estimativas da probabilidade são combinadas com as estimativas das consequências” (p. 23). 

 

O Boletim nº 11 cuidou apenas de apresentar de forma conceitual e teórica os 

fundamentos básicos teóricos da avaliação de risco em saúde pública. Para tanto, elencou-se de forma 

genérica o propósito da avaliação de risco em saúde pública, o conceito de seus elementos 

constitutivos, seus componentes, como realizar a caracterização do risco, indicando quais devem ser 

os condicionantes. 

 

Trata-se, portanto, de um documento meramente informativo, de caráter conceitual, 

de pouca concretude e, portanto, inicial, não se constituindo como uma diretriz geral hábil a, 

por si só, auxiliar o agente público local na gestão da crise. 

 

Remanesce, assim, a necessidade de a UNIÃO fornecer orientações gerais aos 

gestores locais, formuladas a partir de critérios científicos e detalhadas de modo suficiente para 

que possam, de fato, auxiliar na elaboração de políticas públicas locais. Mormente no momento 

atual, em que a epidemia avança pelo país e o Brasil ocupa o 2ª posição mundial em relação ao 

número de mortos6. 

 

É de conhecimento que o Ministério da Saúde, sob o comando do então Ministro Nelson 

Teich, chegou a elaborar esse documento, apresentando suas diretrizes gerais (Estratégia de Gestão 

de Riscos auxiliarão estados e municípios na adoção de ações contra a covid-19) em coletiva de 

imprensa do dia 11/05/2020 (vídeo disponível em: https://youtu.be/gaxeDVXkqv4). 

 

Consta no material divulgado (slides para apresentação na coletiva de imprensa), que o 

objetivo da referida estratégia seria “proporcionar avaliação de riscos, definição de diretrizes de 

distanciamento social e outros instrumentos para apoio a tomada de decisão na resposta à pandemia 

da covid-19 nas três esferas de governo ”. O documento seria dividido em: avaliação de riscos; 

medidas de distanciamento social; outros instrumentos de apoio à gestão de riscos; e painel de 

monitoramento. 

 

No entanto, conforme amplamente divulgado pela imprensa7, o texto final, poucos dias 

depois dessa apresentação inicial, não veio a ser divulgado, ante a reprovação de seu conteúdo pelos 

secretários de saúde de estados e municípios, representados pelos respectivos Conselhos. 

 

Desde então, o Ministério da Saúde vem se esquivando de tratar dessa questão, não se 

tendo notícia de que tenha dado seguimento à discussão com o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde - CONASEMS e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS. Os 

Boletins Epidemiológicos que se seguiram ao de nº 11 não cuidaram mais do tema. 

 

A inércia do Governo Federal parece ser inversamente proporcional ao agravamento do 

surto em todo Brasil, trazendo contornos cada vez mais dramáticos ao enfrentamento da pandemia no 

país. 

                                                 
6https://www.worldometers.info/coronavirus/ . Acesso em 03/07/2020. 
7 https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/2020/05/13/estados-negam-plano-de-isolamen 
to-do-governo-e-teich-cancela-apresentacao.htm;. Acesso em 03/07/2020. 
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Assim, considerando o agravamento da situação em Sergipe, conforme demonstrado 

nos tópicos anteriores, o Ministério Público roga, diante dos fatos novos, que Vossa Excelência 

aprecie e defira os pedidos liminares em face do Estado de Sergipe e da União a seguir 

formulados. 

 

 

D) CONCLUSÃO 

 

 

Por tais razões, os Ministérios Públicos requerem que este Juízo, tendo em vista os 

fatos novos trazidos aos autos, em especial acerca da iminência de saturação do sistema de saúde, 

da necessidade de observância dos parâmetros criados pelo próprio Estado para retomada de 

atividades (taxa de 70% de ocupação), da necessidade de transparência quanto às filas de espera por 

leitos de UTI para COVID-19 no SUS e de correção do número de leitos disponíveis, determine a 

intimação dos réus para que, com urgência: 

 

O Estado de Sergipe: 

 

a) Justifique, no prazo de 48 horas, a liberação de atividades não essenciais da etapa 

“Bandeira Laranja”, realizada a partir do dia 29 de junho de 2020, quando a taxa de ocupação de 

leitos de UTI adulto em seus boletins diários em tal data e nas seguintes é superior a 70%, em 

contrariedade ao disposto no Decreto nº 40.615/2020; 

 

b) Justifique, no prazo de 48 horas, a não inclusão da rede privada no cálculo da taxa de 

ocupação de leito de UTI adulto utilizada para fins de reabertura das atividades, em especial 

considerando que os hospitais privados vem divulgando, durante vários dias seguidos, saturação de 

seus leitos para COVID-19 e que eventuais excedentes serão encaminhados ao Sistema Único de 

Saúde; 

 

c) Justifique, no prazo de 48 horas, a divulgação diária de disponibilização de 21 leitos de 

UTI adulto no Hospital Amparo de Maria, em Estância, tendo em vista que a Administração da 

unidade de saúde informou que sua capacidade atual de oferta segura é de 10 leitos de UTI adulto 

(estoque de medicamentos necessários para a intubação é insuficiente em caso de operação com a 

capacidade total, devido ao consumo diário); 

 

d) Apresente nos autos, no prazo de 24 horas, as informações requisitadas pelos 

Ministérios Públicos no Ofício nº 37183/2020, informando quantos, quem são e em que unidade de 

saúde se localizam os pacientes com COVID-19 com solicitação de leito de UTI (com DUSV), nas 

datas de 29, 30 de junho e nos dias subsequentes, disponibilizando diariamente tais dados, de forma 

a viabilizar o acompanhamento da fila de espera por leitos de UTI; 

 

e) Que o Estado de Sergipe passe a dar publicidade à lista de pacientes em espera de 

regulação para leito de UTI COVID-19, podendo-se omitir o nome do paciente, bastando indicar a 

unidade de saúde de localização e número de dias/horas de espera, no momento do fechamento do 
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Boletim Diário (sem prejuízo de que possa ser fornecido à população, pelas autoridades de saúde,  

explicações acerca de eventual priorização da internação de um paciente por outro, ainda que com 

menos tempo de espera, em razão dos critérios objetivos de regulação, que levam em consideração 

diversos fatores como a gravidade do paciente e o tipo de assistência que necessita no leito de UTI). 

 

f) Que o Estado de Sergipe passe a indicar em seus boletins diários a qualificação dos 

leitos de UTI ofertados (com suporte de hemodiálise/sem suporte de hemodiálise), bem como se o 

leito “vago” já está solicitado/regulado/esperando liberação; 

 

g) Caso não apresente justificativa para todas as situações acima narradas, que seja 

determinada a suspensão da liberação das atividades essenciais realizadas pelo Estado de 

Sergipe (“Bandeira Laranja”) sem que tenha alcançado sequer o critério objetivo de 70% de 

taxa de ocupação de leitos de UTI. 

 

A União: 

 

g) Que seja determinado à União que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a matriz de 

risco referencial ou documento similar, que disponha sobre mecanismos para a orientação, 

acompanhamento, coordenação e prestação de cooperação técnica e financeira a todos os entes da 

federação e especialmente ao Estado de Sergipe, para o fim de assegurar o cumprimento das 

recomendações temporárias definidas pela Organização Mundial da Saúde no território nacional, 

relacionadas às medidas de redução do distanciamento social para enfrentamento à Covid-19. 
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