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Presentes por videoconferência:

 Martha Carvalho Dias de Figueiredo (Procuradora da República MPF)

 Alessandra Pedral de Santana Suzart (Promotora de Justiça MP-SE – 9ª Promotoria dos
Direitos à Saúde)

 Manoel Cerqueira Neto (Superintendente do Hospital Universitário de Lagarto)

 Rilton Morais (Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia)

 Vânia Maria Marques Brancos (Diretora-Presidente - Hospital São José – Aracaju)

 Fúlvio Leite (Gerente Administrativo do  Hospital São José)

 Carolina Teixeira (Coordenadora Jurídica do Hospital São José)

 Bruno Carvalho (Diretor-Técnico - Hospital São José)

 André Santos Andrade (Diretor-Presidente - Hospital Nossa Senhora da Conceição –
Lagarto/SE)                                                

 Jardel  Martins  de  Vasconcelos  (Diretor-Operacional  -  Hospital  Nossa  Senhora  da
Conceição – Lagarto/SE)                       

Iniciada a reunião, as representantes do Ministério Público solicitaram aos gestores

dos  Hospitais  presentes,  que  possuem  leitos  contratualizados  com  o  Poder  Público  para

atendimento de pacientes com Covid-19 no âmbito do SUS, que prestassem informações sobre

a atual situação da capacidade de atendimento das unidades de saúde, dificuldades que vem

https://zoom.us/j/94709767297
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sendo enfrentadas,  perspectivas para os próximos dias em caso de manutenção do ritmo de

internações  e  eventuais  medidas  que  podem ser  adotadas,  a  fim de auxiliar  os  Ministérios

Públicos  na  atuação  finalística  na  temática  d  o  direito  à  saúde  e  assistência  hospitalar  no

período de pandemia.

Dada  a  palavra  aos  presentes,  foram  realizadas  várias  exposições  pelos

representantes dos Hospitais, consignando-se de modo sintético as seguintes:

Hospital de Cirurgia – Diretor Técnico Rilton Morais: “Semana passada, Nós

já  estávamos  como  uma  previsão  de  que  as  coisas  iriam  piorar  bastante;  vínhamos

acompanhando  o  número  crescente  de  pedidos  de  vaga  de  UTI;  Nós  no  mês  passado nós

tínhamos pacientes esperando vaga de UTI, em torno de 4, 5 paciente;  E aí no início desse mês

nós fomos observando um crescente, fomos acompanhando a situação dos hospitais privados,

os não filantrópicos, que funcionam como um termômetro importante para gente porque mostra

com uma antecedência de 15 dias o que vai acontecer e aí nós começamos a nos preparar; No

início do mês de março Nós observamos realmente identificamos um aumento crescente no

número de pedidos de vagas de UTI; Nessa semana a coisa realmente entrou num momento

crítico de pedidos, as UTIs começaram realmente a ficar lotadas ; Principalmente os pedidos de

UTI para pacientes do IPES, que está numa situação muito crítica; Nós somos apenas um dos

hospitais que oferecem vagas para eles, mas como o SPA deles é aqui no espaço alugado anexo

ao nosso, a gente testemunha mais proximamente a situação em que eles se encontram e é nossa

obrigação humanitária tentar ajudá-los da melhor forma possível; Então nós oferecemos um

outro espaço para eles colocarem mais pacientes, nós abrimos mais leitos de UTI mesmo não

tendo  condições;  Nós  fundimos  duas  UTIs  uma  cardiológica  e  outra  cardio-cirúrgica

transformamos em uma única UTI e como o esforço dos colegas conseguimos ofertar mais 10

leitos de UTI,  sendo 5 para o SUS e 5 para o IPES; E mesmo assim nós estamos encontrando

outros  problemas,  ontem  nós  decidimos  suspender  todas  as  cirurgias  eletivas;  Mesmo  as

cirurgias  oncológicas  que  nós  tínhamos,  no  primeiro  momento,  mantido,  nós  tivemos  que

suspender  todas;  Nós  estamos  fazendo  apenas  cirurgias  de  urgência,  porque  nós  estamos

utilizando a sala SRPA, ou seja, a de recuperação pós-anestésica para colocar pacientes , para

não deixar paciente desassistido, sem um ponto de oxigênio e sem um leito; Essa é a situação

de vagas que nos encontramos;  A situação de medicamentos  também é muito preocupante,

como nós já vínhamos conversando, a situação dos bloqueadores neuromusculares é difícil para
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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 medicamentos , estamos mantendo apenas aquelas que têm um risco

iminente de vida para o paciente; Quando ao oxigênio nós temos dois tanques de oxigênio e

estamos  mantendo  contato  contínuo com os  fornecedores,  eles  tem usina  de  oxigênio,  nos

informaram que não há risco de desabastecimento  de oxigênio,  mas nós temos também os

cilindros de oxigênio de reserva; Inclusive solicitaram esses cilindros porque está tendo falta

desses cilindros no mercado, mas nós não pudemos ceder porque é a nossa reserva caso os

tanques venham a falhar;  que não foi o Poder Público que solicitou, foram outros hospitais; Se

a gente continuar nessa necessidade de leitos nós vamos acabar tendo que utilizar a UTI geral

que é para pacientes não Covid  para pacientes Covid; Nós num  primeiro momento teremos

que fazer um isolamento de porta de parte da UTI e continuando nessa demanda absurda a

gente vai acabar utilizando toda UTI, na verdade os pacientes que precisarem de UTI não covid

vão  ser  basicamente  um  isolamento;  que  nessa  situação  gradativa,  num pior  momento,  o

Hospital  se  transformaria  praticamente  num  hospital  todo  covid.  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

empequenas  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
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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  Universitário  de  Lagarto  (HUL)  –  Superintendente  Manoel

Cerqueira  Neto:  “Hoje  o  hospital  de  Lagarto  ele  tem  as  duas  portas;  a  porta  para  o

enfrentamento da covid e a porta das urgências e emergências; naquele primeiro cenário, que

ocorreu em maio, junho, agosto de 2020, nós tivemos uma diminuição da demanda de pacientes

na porta de urgência e emergência não relacionadas a covid, por exemplo o AVC, o infarto

agudo do miocárdio,  as doenças crônicas em geral;  houve também uma redução grande do

número de traumas, isso ajudou bastante o hospital naquele momento , a gente vê pela queda do

atendimento  nessa  porta;  Existe  uma  peculiaridade  do  momento  atual,  a  covid  veio

intensamente e hoje nós temos uma ocupação de leitos, que passa dos 100%, e não tem como

contermos a porta de urgência e emergência;  Hoje nós temos menos leitos de UTI do que

tínhamos naquele momento; nós tínhamos 66 leitos Covid e hoje nós temos 20 de UTI Covid e

10 de enfermaria Covid; não tenho o mesmo poder de resposta, infelizmente com o fechamento

do Hospital de campanha do HUL ele teve que acontecer em razão da desabilitação de leitos

pelo Ministério da Saúde ficou insustentável manter a estrutura; já tentei ver com a presidência

da empresa EBSERH a reabertura do Hospital de Campanha mas não tem recursos financeiros,

solicitei informações junto à sede;  Retomando, a diferença é que nesse momento não há um

contingenciamento da porta de urgência do HUL, então a demanda continua chegando junto

com a covid e hoje nós estamos com uma taxa de ocupação de 140% dos leitos do hospital; o

hospital privado fecha a porta mas o hospital público não fecha a porta; entendo que o hospital

privado mantém um negócio que é muito difícil  enfrentar uma situação dessa e que para o

hospital  público  também,  aí  nós  passamos  a  viver  muito  uma  situação  de  pacientes  nos

corredores, em leitos inadequados,  com cilindros de oxigênio no corredor; Que sim já estou

nessa situação, já estou acima da minha capacidade, esses 140% de ocupação é do Hospital

todo não é só de Covid, ou seja, tenho pacientes de clínica médica que precisavam de leitos de

internamento e que estão retidos na ala azul, na vermelha, na amarela; Pacientes que estão na

clínica cirúrgica que precisam operar e que aguardam leito para isso; eu não estou falando de

cirurgia eletiva, isso já está suspenso há 30 dias mais ou menos, eu estou falando de cirurgias

de urgência,  apêndice,  cirurgias  ortopédicas  como fratura de fêmur; essa porta que vem da

urgência/emergência continua demandando; O cenário que a gente tem visto nesses últimos 15

dias, onde já observamos uns 30 pacientes esperando a fila da regulação, o que nós observamos
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é que esse paciente que está esperando um leito na porta de entrada, por exemplo numa UPA,

isso é um leito provisório, porque como ele já está na UPA grave ele deveria vir para um leito

de terapia intensiva, então até fizemos uma sugestão à Secretaria de Saúde  de que a CRU ,

central  de regulação de urgência,  conversasse com a CRL - regulação de leitos para tentar

adotar medidas que pudessem agilizar essa etapa porque não adianta receber o paciente na porta

se o que ele precisa é de um leito de UTI de imediato, pela gravidade que ele se encontra; O

que sugeri foi trazer o paciente grave que tem demanda por UTI direto para essa vaga; aquele

que está nessa situaão e que está numa UPA para um leito de UTI para não gerar mais tensão

para os hospitais que são porta aberta para a Covid. Recentemente foi solicitado pela regulação 

a entrada de 2 pacientes de Poço Verde para o HUL, que é referência para essa região, para a

porta de urgência, mas eu não tinha mais como admitir porque o hospital estava com mais de

100% de ocupação da UTI e já tínhamos pacientes da observação/estabilização aguardando

leito de UTI então não havia como admiti-los. O que facilitaria isso seria, ao identificar que

esse paciente já tem perfil de UTI, já regulá-lo para onde tem o leito de UTI vago, desafogando

a porta de urgência das unidades que são porta aberta em razão dessa situação crítica;  Que

estamos enfrentando dificuldade grande de pessoal, estamos convocando pessoal semanalmente

porque temos um PSE -processo seletivo emergencial,  mas está tendo uma baixa adesão da

equipe,  principalmente  médica;  Nós  conseguimos  enfermeiros,  técnicos,  fisioterapeutas,

farmacêuticos,  nutricionistas  sim,  mas  médicos  não;  nós  chamamos  10  médicos  ninguém

apareceu;  a  oferta  de mercado para especialidade  médica  está  muito grande,  o  profissional

escolhe onde é mais conveniente para ele, onde é mais perto, onde o acesso é mais fácil e isso

gera muitos problemas na nossa escala de plantão”.

Hospital de Cirurgia – Diretor Técnico Rilton Morais: “Outra coisa ruim que

temos encontrado é o leilão dos profissionais; quem tem capacidade financeira para pagar mais

está levando os  profissionais; assim dessa forma os hospitais privados têm mais capacidade

financeira  e  acabam  absorvendo  os  profissionais;  os  hospitais  filantrópicos  e  públicos

encontram bastante dificuldade; para se ter ideia eu estou como plantonista de intercorrência do

Hospital porque não estou encontrando profissional para isso”.

Hospital  Universitário  de  Lagarto  (HUL)  –  Superintendente  Manoel

Cerqueira Neto: “Como hospital público nós ficamos limitados quanto à remuneração e gera

essas  dificuldades;  nós  temos  27  vagas  médicas  efetivas  e  que  necessitamos  a  reposição
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estamos impedidos por uma normativa e o MPF está acompanhando o caso através de Dra.

Aldirla que está verificando uma medida judicial para repor esse pessoal; Quanto a insumos e

medicamentos existe um controle, o HUL compra em grande quantidade; Nossos recursos são

anuais e nós utilizamos dentro do exercício financeiro nas necessidades efetivas do hospital;

nossos estoques estão abastecidos mas isso é temporário, não sabemos como vai ser esse pico

da pandemia, podemos ter um consumo aumentado; hoje temos um estoque para 3 meses de

uma forma geral mesmo para bloqueadores neuromusculares,  para drogas vasoativas, sedativos

fentanil, proporfol, porque nós fizemos a compra no final do ano passado, mas é um controle,

mais uma vez, aparente, não sabemos o que vai acontecer, até porque os doentes dessa cepa

eles estão aparentemente mais graves, o que significa que ele passa mais tempo no hospital e

consumindo mais medicamentos, então a conta depende muito de por quanto tempo a gente vai

ficar nesse estágio de superlotação; As cirurgias já mencionei que estão suspensas e ficamos

com as urgências e emergências que chegam pela porta aberta não covid; Hoje para aumentar

leito no HUL só fechando a porta de urgência o que nós não vamos fazer; para abrir hospital de

campanha só com recursos para licitar de novo e mesmo assim nós precisaríamos também boa

adesão na convocação de pessoal nas seleções  emergenciais  ;  Nós chegamos mesmo numa

situação de colapso em Sergipe e o que precisamos fazer neste momento é diminuir a taxa de

transmissão,  diminui  contaminação,  nossos números  mais  de 7.000 pessoas  em isolamento

domiciliar,  fora as pessoas que estão aguardando o resultado que estão represados,  então a

gente pode ter aí uma reserva técnica aí de pacientes que vão vir a agravar, e colapsado a gente

já está, como a gente vai ofertar mais eu não sei porque  não é só uma questão de infraestrutura

é  uma  questão  de  RH;  Estamos  sofrendo  uma  situação  uma  quantidade  muito  grande  de

atestados, os profissionais estão fazendo turnos de 48 horas ,72 horas ; como Rilton falou até

ele está na escala de plantão,  aqui também está acontecendo isso, os médicos Erico diretor

técnico está na escala, Evelynn que é diretora clínica na escala, Prof fernando Evelyn gerente

de ensino e pesquisa médico,  está na escala, estamos usando mão do que tem, mas não temos

garantia porque realmente talvez as pessoas estejam adoecendo por essa sobrecarga de trabalho

e pela duração tão extensa da pandemia”.
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Hospital São José -  Gerente Administrativo Fúlvio Leite: “O Hospital São José

quando essa nova onda a Covid começou nós partimos de 10, passamos para 15 leitos chegando

a 19 leitos (SUS).  Pelo IPES da mesma fora passamos de 5 para 10; Atualmente temos um

total 10 leitos de UTI Covid todos ocupados, 100% de ocupação; Temos problemáticas graves

na porta de urgência particular, Tabela,  convênio,  particular, até porque,  como o Dr Rilton

mencionou,  a  rede  privada  está  lotada  e  nós  estamos  com  essa  dificuldade;  Temos  uma

dificuldade particular que é porta de urgência mental da psiquiatria, o paciente psiquiátrico está

com covid;  temos  essa  grande dificuldade  nessa porta,  até  para  dividir  a  urgência,  fazer  a

triagem, fazer a assistência ao psiquiátrico com covid, passamos o internamento do paciente

psiquiátrico  dentro  das  enfermarias  covid  e  isso  é  bem dificultoso  por  causa  do  perfil  do

paciente  psiquiátrico;  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;  não  suspendemos  os

procedimentos cirúrgicos contratualizados com a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e

ela ainda não determinou esse fechamento; Ontem eu entrei em contato com o NUCAAR e

perguntei se nós iríamos seguir a tratativa do Estado; ela disse que não que vamos aguardar as

tratativas do município então nós estamos aguardando; A nível de saúde são procedimentos

adiáveis considerando esse momento; entendo a situação da Secretaria Municipal em relação à

criação de uma demanda reprimida  que já vai para seu segundo ano ;  na verdade deve se

analisar o momento; o que não podemos é fechar os procedimentos de forma unilateral, tem

que partir  da Secretaria  Municipal  de Saúde;  Que considerando  o funcionamento atual  do

hospital a perspectiva de duração do meu estoque desses medicamentos é para uma média 10

dias; eu estou fazendo as compras de insumo já fazendo o segundo pedido; que esse estoque
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dura no máximo uns 10 dias se houver interrupção do fornecimento pelos fornecedores; Não

temos capacidade de aumentar leitos nesse momento”;

Hospital  São  José  -   Coordenadora  Jurídica Carolina  Teixeira:  “Sobre  a

suspensão  das  cirurgias  eletivas,  pela  nossa  contratualização  é  um contrato  de  metas  e  se

deixarmos  de  cumprir  as  metas  nós  somos  penalizados  financeiramente;  a  legislação  que

desobrigava os contratualizados ao cumprimento das metas em razão da pandemia deixou de

valer  desde  o  início  do  ano e  estamos  no aguardo  se  haverá  nova normativa  autorizando;

Ficamos numa escolha muito difícil, para o gestor da instituição , as escolhas estão sendo agora

pautadas pelo ponto de vista humanitário e assistencial”.

Hospital  São  José  -  Gerente  Administrativo  Fúlvio  Leite:  “Nós  não  temos

capacidade  de expansão de leitos de imediato,  o que estamos é  construindo uma UTI para

conseguir abrir  leitos em 45 dias;  Em relação ao oxigênio não identificamos problemas no

fornecimento, está estável; Sobre esses novos leitos a Secretaria de Estado nos procurou logo

no começo da pandemia,  nós adaptamos uma unidade que nós possuímos para 6 leitos de UTI;

ao mesmo nós disparamos a construção de uma UTI de 18 leitos, o que é uma construção não

está pronto; Ela está sendo realizada, tocada, nós temos uma previsão de que essa construção

acabe daqui  a  45,  50 dias,  agora a parte cível  estrutural:  transformador,  gerador,  oxigênio,

régua, ou seja, a unidade em si vai estar pronta; Agora o que queremos da Secretaria, após o

término da obra, daqui a 50 dias: equipá-la com respiradores, monitores, para que nós possamos

nessa unidade realmente disparar 18 leitos para o Estado; Existe uma tratativa, uma conversa,

nós inclusive recebemos Adriana da Secretaria para mostrar como estava o andamento”; 

Hospital  Nossa  Senhora  da  Conceição  -  Diretor-Presidente  André  Santos

Andrade: “Gostaria de dar um reforço em relação a essa situação que já foi apresentada pelos

demais hospitais sobre tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Aqui nós temos 10

leitos  de  UTI  contratualizados  com a  Secretaria  de  Estado  com a  capacidade  máxima  de

ocupação, lotada mesmo antes mesmo da rede privada alcançar lotação; nós já vínhamos com

mais de mês com a capacidade a 100% ocupada; nós temos também as enfermarias covid que
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também vem superlotadas e ainda nos foi solicitado pelo Estado a ampliação de mais 10 leitos

que aí foi também de acordo com o que Dr. Rilton mencionou antes, que foi feito parando  as

cirurgias  essa  semana  para  transformar  as  salas  cirúrgicas  em  leitos  de  UTI;  por  ora  já

montamos 4 mas o limite é de 10 e estamos conformando essa semana para que os outros 6

também entrem em funcionamento; com relação a oxigênio aqui precisou  ampliar, precisou de

um tanque já prevendo o futuro , porque não sabemos como vai ser a demanda ; a empresa já se

prontificou e já está em fase de colocação; 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; Um grande

problema que estamos sofrendo é questão de pessoal; a força física do pessoal a gente já está

sentindo  muito  debilitada  seja  da  parte  de  médicos,  enfermeiros,  técnicos;  os  leitos  estão

realmente, a todo momento, de uma forma que estamos inclusive colocando equipes a mais

para ver se fica mais tranquilo  a assistência do paciente; 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”.

Hospital de Cirurgia – Diretor Técnico Rilton Morais:  “Sobre as medidas que

foram adotadas no ano passado, logo no início da pandemia, mantenho  uma opinião contrária

quanto ao momento em que elas foram adotadas, no ano passado; a quarentena, essas medidas

de isolamento social, são remédios da infectologia e da medicina social e como todo remédio,

é um remédio  amargo,  um remédio que deve ser usado com muita  cautela  por um  tempo

determinado;  então  no  ano  passado  iniciamos  uma  quarentena,  primeiro,  num  momento

equivocado e em todo o estado, mesmo em municípios que não tinham pacientes,  e durante

muito tempo,  e isso causou um esgotamento  da população;  Não é fácil  para uma parte da

população; não é que não queiram fazer quarentena,  é que alguns não podem mesmo; É muito

fácil fazer quarentena estando dentro de casa no conforto do apartamento; mas num quarto e
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sala com cinco filhos, sob um telhado de amianto é impossível ficar trancado; Mas é o que a

gente precisa agora, esse é o momento sim de fazer a quarenta; Não porque a quarentena vai

resolver a Covid,  mas como dito, por que a gente precisa diminuir as outras doenças; a outra

demanda mais  frequente  que nós  temos  lotando todos os  hospitais  é  o  trauma;  Nós temos

pessoas ainda saindo de moto sem capacete, jogando futebol, fazendo peripécias nas ruas, e

fraturando  perna,  coluna,  crânio  e  lotando  os  hospitais  também;  Então  esse  momento  eu

acredito que é o  momento sim de fazermos um isolamento para diminuirmos a ocupação de

leitos por outros problemas e também diminuir a contaminação pela covid durante um período

determinado primeiro resolver os casos que nós já temos internados e também para liberar mais

leitos para receber os casos que estão chegando.”

Hospital  Universitário  de  Lagarto  (HUL)  –  Superintendente  Manoel

Cerqueira Neto: “Quero agregar a essa fala que esse é o momento que precisamos de medidas

mais restritivas; Acho que a gente precisa olhar diferente: Sergipe, Aracaju, grande Aracaju; a

gente  vê  notoriamente  que  o  Hospital  Universitário  de  Lagarto  a  UTI  não  está  cheia  de

pacientes do interior;  a UTI está cheia de paciente da grande Aracaju; 80% pacientes que estão

lá é da grande Aracaju;  Eu peço esse olhar diferente porque realmente é diferente , o interior

acaba sendo mais protegido, as pessoas podem ter domicílios mais isolados, parece que isso

tem um impacto nessa segunda onda, esse comportamento dessa cepa está se concentrando na

grande Aracaju,  além de grandes cidades como Lagarto, Itabaiana, que são grandes cidades.

Nós precisamos agora pelo menos garantir o cuidado daqueles que já estão internados para

poder vagar espaço para os que vão vir; Ou se toma medidas restritiva mais duras, por mais

duras que estejam, mas é a única coisa que a gente tem; Aracaju suspendeu vacinação ontem, 

então a gente já tem mais um delay; que a esperança é a vacina ; a gente precisa ganhar tempo

para que a vacina possa atingir 70% da população; então nesse momento desse pico, realmente,

a única solução plausível são medidas mais duras; sei que isso trás um prejuízo grande mas é

questão de sobrevivência  da rede hospitalar  de Sergipe que presta  assistência  à  população;

estamos entre a cruz e a espada. Nesse momento agora a ocupação do Hospital Universitário de

Lagarto é 80% da população da Grande Aracaju e 20% da nossa região de saúde, onde entra

Lagarto, Riachão, Salgado, Poço Verde, Tobias Barreto. Como a regulação é única do Estado
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para os leitos de UTI não importa onde está o paciente, onde houver leito ele vai, como havia

represamento da semana passada veio essa leva de pacientes da Grande Aracaju”.

Encaminhamentos: 

Os Ministérios Públicos consignaram os seguintes encaminhamentos:

 Será expedido Ofício à SES – Secretaria de Estado da Saúde e SMS – Aracaju para que
sejam  prestadas  informações  urgentes  sobre  a  situação  atual  dos  estoques  e  do
abastecimento de medicamentos utilizados nos pacientes sob ventilação mecânica, em
especial os bloqueadores neuromusculares e os sedativos, usados em pacientes graves
de  Covid-19,  assim  como em cirurgias  de  urgência,  em especial  tendo  em vista  o
crescimento do número de internações observado atualmente, o que pode elevar ainda
mais  o  consumo nas  próximas  semanas,  para  que  se  possa  analisar  a  suficiência  e
adequação das medidas restritivas de circulação adotadas pelos entes públicos;

Nada mais havendo a ser registrado, encerrou-se a reunião.

                                     

Martha Carvalho Dias de Figueiredo                                      Alessandra Pedral de Santana

Procuradora da República                                                               Promotora de Justiça
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