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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Os Estados do Nordeste do Brasil deverão 
decretar lockdown quando os números de 
leitos hospitalares tenham superado 80% de 
ocupação e, ao mesmo tempo, a curva de 
casos e de óbitos seja ascendente.” 
(Boletim 06 do Comitê Científico de 
Combate ao Coronavírus do Consorcio 
Nordeste) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, 

presentada pelos Defensores Públicos subscritores, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, nos termos dos artigos 5º, incisos XXXV e 

LXXIV, e 134 da Constituição Federal de 1988; 4º, incisos VII, X, XI da Lei 

Complementar nº80/94 e 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/85, vem, perante este 

Juízo, propor a presente 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

 
 

em face do MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e do ESTADO DO MARANHÃO, 

pessoas jurídicas de direito público interno, a serem localizados 

respectivamente na Rua Rui Barbosa, n. 218, Centro, anexo do Estádio Frei 

Epifânio, Imperatriz/MA e Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Lt. 25, Qd. 22, 

Quintas do Calhau, São Luís/MA, CEP.: 65072-280, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas: 
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DOS FATOS 

 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde1 

decretou situação de “emergência de saúde pública de importância 

internacional”, em decorrência da COVID-19, infecção humana causada pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2).  

 

Dias depois, em 03 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria 

GM/MS nº 188/20202, o Ministério da Saúde declarou “emergência em saúde 

pública de importância nacional”, em razão da infecção humana pelo 

coronavírus.  

 

Com o agravamento da crise, em 20 de março de 2020, a 

Portaria n. 4543, do Ministério da Saúde, declarou estado de transmissão 

comunitária do coronavírus em todo o território nacional. 

 

Um dia antes, em 19 de março de 2020, por meio do Decreto n. 

35.672/20204, o Governo Estadual declarou situação de calamidade pública no 

Estado do Maranhão, em razão da propagação da COVID-19.  

 

Dois dias depois, em 21 de março de 2020 , adveio o Decreto 

Estadual n. 35.6775
, que estabeleceu medidas de prevenção do contágio e de 

                                                             

1 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-

de-coronavirus 

2http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388  

3 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-

249091587 

4 https://leisestaduais.com.br/ma/decreto-n-35672-2020-maranhao-declara-estado-de-

calamidade-publica-no-estado-do-maranhao-em-virtude-do-aumento-do-numero-de-

infeccoes-pelo-virus-h1n1-da-existencia-de-casos-suspeitos-de-contaminacao-pela-

covid-19-cobrade-1-5-1-1-0-doenca-infecciosa-viral-bem-como-da-ocorrencia-de-

chuvas-intensas-cobrade-1-3-2-1-4-nos-municipios-que-especifica 
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combate à propagação da transmissão da COVID-19, que determinou a 

suspensão de uma série de atividades no território do Estado e impôs a adoção 

de medidas de isolamento social. 

 
Na esfera local, por meio do Decreto n. 23/20206, publicado em 

21 de março de 2020, a Prefeitura Municipal também declarou estado de 

calamidade em Imperatriz, em razão da pandemia do coronavírus, estando 

atualmente em vigor o Decreto Municipal n. 54/20207. 

 

Na sequência, em razão da propagação incontrolável da 

doença, os atos normativos foram sucessivamente prorrogados em todas as 

esferas de governo, com uma série de restrições a atividades econômicas. 

 

Nesse ínterim, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

expediu notificação aos gestores da rede municipal e estadual de saúde, bem 

como às direções dos hospitais públicos existentes na cidade, recomendando a 

adoção de uma série de medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia, 

especialmente a observância da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 

04/2020.  

 

Em resposta, por meio do Ofício AJ n. 27/2020, em 06 de maio 

de 2020, o Município de Imperatriz, no que toca a triagem e atendimento dos 

pacientes diagnosticados com coronavírus, informou a instalação do Hospital 

de Campanha COVID-19, com o correspondente fluxo de atendimento, com 

triagem realizada pelas unidades básicas de saúde. 

 

                                                                                                                                                                                   

5 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391377 

6https://d2uzqu0gkpnx87.cloudfront.net/site/notify/gap/decreto/DECRETO_N%C2%B

A_23_DE_21_DE_MAR%C3%87O_DE_2020_-_FINAL.pdf 

7 https://d2uzqu0gkpnx87.cloudfront.net/site/notify/gap/decreto/DECRETO_-_Codiv-

19_-_altera_prazos_ate_19.05_e_da_outras_providencias.pdf 
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Sem embargo das medidas não farmacológicas adotadas, 

nesse ínterim, a rede pública de saúde local deu notas de saturação.  

 

Em 13 de maio de 2020, o Município de Imperatriz, numa 

escala ascendente, já contabilizava 35 óbitos, com 549 casos confirmados em 

laboratório, mesmo sem uma política efetiva de testagem da população. 

 

Entre os dias 11 e 13 de maio de 2020, em 48 horas, 13 

pessoas vieram a óbito, em decorrência da COVID-19, em Imperatriz, 

conforme dados divulgados pela Prefeitura Municipal89. 

 

O caráter estarrecedor dos números ressoa ainda mais 

evidente a partir de juízos comparativos, com efeito, a quantidade de casos 

confirmados em Imperatriz chega a 60,3% de todo o estado do Tocantins. Os 

139 municípios do Tocantins somam 828 casos confirmados.  Se compararmos 

cidades do Tocantins de tamanho semelhante a Imperatriz (258.682 habitante 

segundo estimativa do IBGE), no caso, Palmas (299.127 habitante segundo 

estimativa do IBGE), a diferença é brutal. A cidade tocantinense tem 177 

infectados, apenas 35% dos registrados na cidade maranhense10. 

 

Os referidos números resultam na absoluta saturação da rede 

pública de saúde, conforme os dados oficiais do portal da transparência do 

Município de Imperatriz11, disponibilizados no dia 13 de maio de 2020, acerca 

                                                             

8 http://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-30-obitos-de-covid-19-casos-positivos-chegam-517.html 

9 https://prefeituradeimperatriz.com.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-mais-5-obitos-da-covid-19-em-imperatriz-casos-positivos-chegam-549.html 

10 https://www.folhadobico.com.br/imperatriz-tem-60-de-casos-de-coronavirus-se-

comparado-aos-do-to-numero-de-mortes-e-maior/ 

11 https://prefeituradeimperatriz.com.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-mais-5-obitos-da-covid-19-em-imperatriz-casos-positivos-chegam-549.html 
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da ocupação dos hospitais locais, com índice total de 96% dos leitos de UTI 

Adulto em utilização, conforme se pode aferir das informações abaixo: 

 

 

 

  

O colapso do sistema é também evidenciado pela evolução dos 

números. No dia 11 de maio de 202012, o Hospital da Unimed estava com 

apenas 15% dos leitos de UTI ocupados, em dois dias, não havia mais vagas13. 

No mesmo sentido, no dia 11 de maio de 2020, o Hospital Santa Mônica estava 

                                                             

12 http://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-500-casos-confirmados-pela-covid-19-desses-220-ja-estao-curados.html 

13 https://prefeituradeimperatriz.com.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-mais-5-obitos-da-covid-19-em-imperatriz-casos-positivos-chegam-549.html 
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com 54% do leitos de UTI ocupados14, em dois dias, também não havia mais 

vagas15. 

 

Em matéria veiculada, no dia 14 de maio de 2020, pelo Jornal 

Hoje16, da Rede Globo de televisão, a Secretária Municipal de Saúde, Mariana 

Jales, reconheceu que o “pico já está acontecendo em Imperatriz, tende a 

aumentar ainda mais, né?”.  

 

 Na referida reportagem, foi ressaltada a existência de apenas 

dois leitos de UTI disponíveis no Hospital de Campanha, com 

PREENCHIMENTO DE TODAS AS DEMAIS VAGAS nos estabelecimentos de 

saúde públicos e privados. 

 

Diante desses dados, não se pode olvidar que, conforme 

Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, 

“[o]s Estados do Nordeste do Brasil deverão decretar lockdown quando 

os números de leitos hospitalares tenham superado 80% de ocupação e, 

ao mesmo tempo, a curva de casos e de óbitos seja ascendente” (trecho 

do boletim em anexo). 
 

As perspectivas não são de melhora, matéria publicada no sítio 

eletrônico da Fiocruz17 indica que o Estado do Maranhão é o estado da 

federação que apresenta maior ritmo de crescimento no número de mortos por 

COVID-19 no Brasil. Segundo indicador elaborado pelo instituto, o número de 

mortos no Estado do Maranhão dobra a cada 5 dias. 

                                                             

14 www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-registra-

30-obitos-de-covid-19-casos-positivos-chegam-517.html 

15 https://prefeituradeimperatriz.com.br/noticias/transparencia/boletim-epidemiologico-

registra-mais-5-obitos-da-covid-19-em-imperatriz-casos-positivos-chegam-549.html 

16 https://globoplay.globo.com/v/8553739/ 

17 https://portal.fiocruz.br/noticia/ritmo-do-crescimento-de-mortes-por-covid-19-

aumenta-em-estados-como-ma-rs-e-se 
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Além da gravidade dos números oficiais, em sua atuação, a 

Defensoria Pública Estadual tem constatado o esgotamento da capacidade de 

atendimento, com pacientes aguardando inúmeros dias pela disponibilização 

de leitos de UTI. 

 

A título ilustrativo, a Sra. ELIZABETH APINAGES DE SOUZA, 

diagnosticada com síndrome gripal, provocada pelo coronavírus, teve solicitado 

leito de UTI ADULTO em 07 de maio de 2020, de modo que, no dia 11 de maio 

de 2020, cinco dias depois, ainda aguardava a disponibilização da vaga, tudo 

conforme guia de regulação em anexo. 

 

O caso não é isolado, LOYDE PEREIRA FERREIRA e MARIA 

DAS GRAÇAS SOUSA BRITO também foram atendidas pela Defensoria 

Pública em razão da indisponibilidade de leitos de UTI, com diagnósticos de 

COVID-19. 

 

A saturação é ainda corroborada pelo relato dos profissionais 

de saúde que trabalham na rede pública e privada do Município de Imperatriz. 

 

Com efeito, em matéria publicada em 13 de maio de 2020, a 

página “Imperatriz Online”18, mídia alternativa vinculada à rede social 

Instagram, sob o sigilo da fonte jornalística, divulgou relato em que um 

profissional de saúde descreve a situação caótica da rede local pública e 

privada, conforme áudios em anexo, a seguir transcritos: 

 

Tá de cortar o coração. O Macrorregional, ontem, eles estavam lá 
querendo derrubar a parede pra aumentar o lugar, pra colocar cama, 
porque não tem lugar mais de colocar cama. Chegou respirador novo, 
mas não tem vaga pra colocar os respiradores. Os pacientes lá da 

                                                             

18 https://www.instagram.com/p/CAI4MsIDHiC/?igshid=uzvgqcal5f98 
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enfermaria morrendo, porque não tem respirador. Não tem lugar pra 
montar respirador pra essas pessoas melhorarem. (SIC) 
 
O Hospital da Unimed está todo ocupado, não tem uma vaga. Lá na 
Unimed são vinte leitos de UTI, estão todos ocupados. Os 
apartamentos não têm lugar pra botar os pacientes. Essa noite, eu 
tive que ir lá pro posto ajudar as meninas, porque não estão dando 
conta . Paciente no apartamento passando mal, com 80% do pulmão 
comprometido. Não tem UTI pra entubar as pessoas. Pessoas 
particulares, se vocês verem... (SIC) 

 

O relato do profissional foi confirmado pela Defensoria Pública 

junto a ativistas de direitos humanos consultados, que também disponibilizaram 

áudios acerca do colapso vivenciado pelo sistema de saúde: 

 

Eu fui ouvir de novo o áudio da minha amiga. Ela disse o seguinte: 
“tem UTI, os sete pacientes estavam na UTI”. Ela disse que pediu pra 
sair da UTI, pediu pro diretor pra sair da UTI. Ele disse que não podia, 
que ela tinha que ficar lá na UTI. Ela disse que o médico não passou 
a visita, só olhou o prontuário e circulou a medicação, que não tem lá, 
não tem medicação. É bem chocante o áudio que ela mandou pra 
mim, ela disse o seguinte: “eles estão indo só pra morrer, é só pra 
fazer de conta que tem o hospital e não está tendo assistência”. Eles 
estão indo só pra morrer lá no hospital, eles estão indo só pra morrer, 
é bem chocante o áudio dela (...) Ela pediu pra sair porque estava 
sem condições de ver aquele sofrimento lá. Aí ele até disse assim: 
que não vão chamar mais pessoas, estão pensando em remanejar do 
“Socorrão” pra lá, porque eles estão sobrecarregados lá no Hospital 
de Campanha. 

 

Não obstante o quadro acima descrito, mesmo com a vigência 

do Decreto Municipal n. 54/2020, que restringe atividades econômicas e afins, 

tem se verificado um intenso fluxo de pessoas e de veículos na cidade, 

conforme demonstram as fotografias a seguir, retiradas em 12 de maio de 

2020: 
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Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 

 

Rua Ceará 
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Rua Simplício Moreira 

 

 

Av. Bernardo Sayão 
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“Fiqueninho” 

 

 

 

 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 
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Supermercado Local 

 

 

Supermercado Local 
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“Mercadinho” 

 

 

 

“Mercadinho” 
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Mantido esse contexto, não há como conter a proliferação da 

COVID-19 e as graves repercussões já experimentadas pelo Sistema Único de 

Saúde, a exemplo da comprovada insuficiência de leitos de UTI para atender a 

todos os pacientes que dependam de ventilação mecânica dos pulmões. 

 

Sob essa perspectiva, não há nenhuma alternativa, a não ser a 

adoção do bloqueio total (lockdown) como medida de distanciamento social, 

sem prejuízo da fiscalização de cumprimento pelos entes demandados. 

 

Por fim, a título comparativo, cumpre ressaltar que São Luís 

estava em uma situação menos grave que Imperatriz quando decretado o 

lockdown nos autos do processo n. 0813507-41.2020.8.10.0001. 

 

No dia em que foi imposta a medida, 28 de maio de 2020, a 

capital do estado possuía 2.149 casos confirmados de COVID-1919, para 

uma população aproximada de 1.101.884 (IBGE), com média de 1.950,29 

casos para cada milhão de habitantes20, quantitativo relativamente inferior 

ao atualmente verificado em Imperatriz, com 549 casos, para uma 

população de 258.682 pessoas21, o que gera uma média de 2.122,29 

diagnósticos para cada milhão de habitantes. 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

A legitimidade coletiva da Defensoria Pública encontra 

fundamento Jurídico nos artigos 134, caput, da Constituição Federal de 1988, 

                                                             

19 Boletim epidemiológico que fundamentou o pedido do MP em São Luís, apontando 

o número de casos em 28/04/2020: http://www.saude.ma.gov.br/wp-

content/uploads/2020/04/nota49.pdf 

20 População estimada de São Luís: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma/sao-

luis.html 

21 População estimada de Imperatriz: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-

estados/ma/imperatriz.html 
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5º, inciso II, da Lei de Ação civil Pública e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da Lei 

Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94). 

 

Nesse sentido, incumbe a Instituição exercer a defesa dos 

hipossuficientes (econômicos, técnicos, organizacionais etc.) e a promoção dos 

direitos humanos. 

 

Importante salientar que, no bojo da ADI n° 3.943, o Plenário 

do STF ratificou a legitimidade da Defensoria Pública para o exercício de ações 

coletivas, entendimento este que foi reafirmado no bojo da RE 733.433. 

 

No caso vertente, é ainda evidente o preenchimento do 

pressuposto da representatividade adequada, já que se trata de demanda 

voltada a garantir a dignidade e os direitos fundamentais sociais da coletividade 

em prol da saúde, estando preenchidas a pertinência temática e a finalidade 

institucional, sobretudo as maiores taxas de letalidade da população vulnerável. 

 

DO MÉRITO 

 

De início, não se pode olvidar que, segundo o art. 196 da 

CRFB, “[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”. 

 

Além disso, nos termos do art. 197 da CRFB, "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 por meio de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 
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A partir dessas diretrizes, ante a gravidade inerente à COVID-

19, o Ministério da Saúde22 define o bloqueio total (lockdown) como o nível 

mais alto de segurança, adequado à situação de grave ameaça ao Sistema 

de Saúde, de modo que, embora possua alto custo econômico, é eficaz para 

redução da curva de casos e dar tempo para reorganização do sistema 

em situação de aceleração descontrolada de casos e óbitos, com a 

ressalva de que os países que implementaram as restrições conseguiram sair 

mais rápido do momento mais crítico. 

 

A aplicação da medida, no entanto, deve se dar a luz do 

princípio da razoabilidade, que exige sua adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

 

Acerca desses vetores, não há dúvidas de que o lockdown é 

restrição adequada ao enfrentamento da crise sanitária, pois, conforme já 

relatado, caracteriza-se por fornecer o nível mais alto de segurança frente a 

uma pandemia, conforme se pode verificar do Boletim 06 do Comitê Científico 

de Combate ao Coronavírus do Consorcio Nordeste. 

 

Por outro lado, no que tange a necessidade, inexiste solução 

menos lesiva capaz de repelir a saturação da rede pública de saúde, tendo em 

vista que as atuais restrições impostas pelo Município de Imperatriz, referentes 

ao fechamento do comércio, não impediram a formação de filas de esperas por 

leitos de UTI, conforme deixa evidente a ficha de regulação da Sra. 

ELIZABETH APINAGES DE SOUZA. 

 

Noutro sentido, o crescimento do número de novos casos é 

expressivo e, embora haja enorme preocupação com a economia e a 
                                                             

22 Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, disponível em: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-

Especial-do-COE---Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf 
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preservação de empregos, estes não podem se sobrepor ao direito à vida, que 

neste momento, exige medidas mais restritivas à circulação de pessoas, sendo 

necessário e urgente o isolamento social de forma mais rígida. 

 

Ademais, apesar da limitação ao direito de ir e vir das pessoas, 

ao direito ao livre comércio, inexistem direitos fundamentais de caráter 

absoluto, sobretudo quando está em jogo o direito à vida e à saúde. 

 

No caso, o lockdown é medida adequada ao princípio da 

precaução, que impõe “a obrigação de adotar medidas antecipatórias e 

proporcionais, mesmo nos casos de incerteza quanto à produção de danos 

fundadamente temidos (juízo de forte verossimilhança). A inobservância do 

dever configura omissão antijurídica, que, à semelhança do que sucede com a 

ausência de prevenção cabível, tem o condão de gerar dano (material e/ou 

moral) injusto e, portanto, indenizável, dispendiosamente absorvido pela 

castigada massa dos contribuintes”. (FREITAS, J., 2014, p. 122). 

 

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa tese 

quando do julgamento da medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.501 - Distrito Federal, in verbis: 

 

“Como adverte o e. Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária 
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 641): „É fácil ver que a ideia de um dever 
genérico de proteção alicerçado nos direitos fundamentais relativiza 
sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem 
legal, permitindo que se reconheça na irradiação dos efeitos desses 
direitos sobre toda a ordem jurídica. Assim, ainda que se não 
reconheça, em todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o 
Estado, tem-se, inequivocamente, a identificação de um dever deste 
de tomar todas as providências necessárias para a realização ou 
concretização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais 
não, contêm apenas expressando uma também proibição um de 
intervenção postulado de proteção. Haveria, assim, para utilizar a 
expressão de Canaris, apenas a proibição do excesso, mas não 
também a proibição de proteção insuficiente. E tal princípio tem 
aplicação especial no âmbito dos direitos sociais. Nos termos da 
doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, 
pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: a) 
dever de proibição, consistente no dever de se proibir determinada 
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conduta; b) dever de segurança, que impõe ao Estado o dever de 
proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de 
medidas diversas; c) dever de evitar riscos que autoriza o Estado a 
atuar com objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral mediante 
a adoção de medidas de proteção ou de prevenção especialmente 
em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico. Se o Estado 
deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 
exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de 
prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa 
do texto constitucional. Desse „non facere‟ ou „non praestare‟, 
resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, 
quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é 
insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. A omissão do 
Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade políticojurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a 
Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também 
impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria 
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 
185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) – Grifo Nosso. 

 

Destaca-se também que se encontra sedimentada na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a 

possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas de interesse social, 

sem que isso represente afronta ao Princípio da Separação de Poderes, 

notadamente, como no caso em tela, quando se busca a tutela efetiva do 

direito à saúde e à vida. 

 

Enfrenta-se, na espécie, a proteção deficiente a dois dos 

direitos e garantias fundamentais mais caros ao ordenamento jurídico, quais 

sejam, a saúde e à vida, direitos públicos e subjetivos, que estão sendo 

tutelados insatisfatoriamente pelo Executivo, o que demanda a intervenção 

plenamente justificada do Poder Judiciário. 

 

DA TUTELA PROVISÓRIA 

 

Da análise detida dos fatos descritos acima, é patente a 

presença dos pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela 
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pretendida, quais sejam, o fumus boni iurius e o periculum in mora, insertos no 

caput do art. 300 do Código de Processo Civil. 

 

O fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito, 

decorrente da adequação, necessidade e proporcionalidade do lockdown ante 

o crescimento exponencial, no Município de Imperatriz, do número de 

infectados pela COVID-19 e de requisições de leitos de UTI, com formação de 

fila de espera que já resultou no óbito de trinta e cinco pessoas, até 13 de 

maio de 2020, com mais de quinhentos infectados, de modo que, apenas entre 

os dias 11 e 13 de maio de 2020, em 48 horas, 13 pessoas vieram a óbito pela 

doença. 

 

O periculum in mora está presente, tendo em vista o colapso 

do sistema de saúde pública com a proliferação descontrolada da enfermidade, 

com sacrifício de dezenas de vidas na cidade, conforme admitido pelos dados 

oficiais do próprio Poder Público e evidenciado pelos documentos em anexo. 

 

Nesses termos, presentes os requisitos legais, denota-se como 

medida de direito a concessão da medida liminar, independente de prévio oitiva 

da Fazenda Pública, face a urgência do caso. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, 

para DETERMINAR, no início pelo prazo de sete dias, sob pena de multa diária 

individual no montante de cem mil reais, que: 

 

1. O Estado do Maranhão: 

 

1.1. suspenda expressamente todas as atividades não 

essenciais à manutenção da vida e da saúde, com 
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exceção de atividades essenciais que ficariam 

excepcionadas dessa suspensão, tais como alimentação, 

medicamentos e serviços obrigatoriamente ininterruptos; 

 

1.2. limite adequadamente reuniões de pessoas em 

espaços públicos ou abertos ao público; 

 

1.3. regulamente o funcionamento de serviços públicos e 

atividades essenciais, tais como bancos e lotéricas 

exclusivamente para pagamento de renda básica 

emergencial, salários e benefícios sociais, prescrevendo-

se lotação máxima excepcional nesses ambientes e 

organização de filas; 

 

1,4. vede a circulação de veículos particulares, salvo para 

compra de alimentos ou medicamentos, para transporte 

de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho 

de atividades de segurança ou no itinerário de serviços 

considerados como essenciais por Decreto Estadual; 

 

1.5. vede a entrada/saída de veículos de Imperatriz, por 

10 dias, salvo caminhões, ambulâncias, veículos 

transportando pessoas para atendimento de 

saúde, veículos no desempenho de atividades de 

segurança ou no itinerário de serviços considerados 

essenciais por Decreto Estadual; 

 

1.6. adote medidas de orientação e de sanção 

administrativa quando houver infração às medidas de 

restrição social, como o não uso de máscaras em locais 

de acesso ao público, conduta análoga aos crimes de 

infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do CP); 
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1.7. fiscalize, de forma efetiva, as medidas de 

distanciamento social/lockdown, promovendo a 

responsabilização administrativa, civil e penal dos 

estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias; 

 

1.8. demonstre a estruturação dos serviços de atenção à 

saúde da população para atender à 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; 

 

2. O Município de Imperatriz 

 

2.1. abstenha-se de disciplinar regras de distanciamento 

social de modo contrário ao Estado do Maranhão, no que 

toca à adoção do bloqueio total (lockdown) como medida 

de distanciamento social; 

 

2.2. fiscalize o estrito cumprimento dos Decretos 

Estaduais referentes ao mencionado lockdown, por suas 

equipes de vigilância em saúde, guarda municipal, 

agentes municipais de trânsito e outros agentes de 

fiscalização municipais, incluindo:  

 

a) o uso obrigatório de máscara em locais abertos 

ao público;  
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b) a restrição dos alvarás de localização e 

funcionamento das agências e correspondentes 

bancários apenas para pagamento de salários e 

benefícios assistenciais, sendo de responsabilidade 

desses estabelecimentos a organização de filas, 

com o distanciamento social recomendado pela 

autoridade sanitária, sob pena de suspensão desses 

alvarás, garantido, em todo caso, o funcionamento e 

abastecimento dos caixas eletrônicos;  

 

c) a vedação de circulação de veículos particulares, 

salvo para compra de alimentos ou medicamentos, 

para transporte de pessoas para atendimento de 

saúde ou desempenho de atividades de segurança 

ou no itinerário de serviços considerados como 

essenciais por Decreto Estadual; 

 

2.3. promova publicidade de forma mais incisiva acerca 

da letalidade que resultará do colapso do Sistema de 

Saúde, em razão do descumprimento das regras de 

distanciamento social e acerca das sanções cabíveis nas 

mesmas hipóteses, não limitando, em nenhuma hipótese, 

a informar o que o município tem feito; 

 

2.4. especialize UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs) 

em seus territórios para atendimento na forma do FLUXO 

RÁPIDO (Fast Track), versão 7, referido no capítulo 10.2 

do Plano Estadual de Contingência do Coronavírus23, 

com a requisição dos serviços médicos, na forma do 

inciso VII c/c o § 7º, todos do art. 3º da Lei nº 

                                                             

23http://www.saude.ma.gov.br/wpcontent/uploads/2020/04/PlanoEstadualdeContigenci

adoNovoCoronavirus-_Quinta-versao.pdf 
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13.979/2020, preferencialmente tendo como referência o 

Decreto Estadual nº 35.762, de 27/04/2020 ou 

promovendo a contratação emergencial de profissionais 

da saúde brasileiros ou estrangeiros que tenham atuado 

no programa mais médicos para atuação nas unidades 

básicas de saúde ou se encontrem em situação 

semelhante à daqueles profissionais de saúde. 

 

Apreciada medida liminar, postula-se a citação dos entes 

demandados, para que sejam integrados à relação processual, para que, ao 

final, a tutela provisória reste confirmada no mérito. 

 

Protesta o alegado por todos os meios de prova admitidos em 

direito. 

 

Atribui-se a causa o valor de R$ 10.000,00. 

 

Pede deferimento. 

 

Imperatriz, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

 

André Luís Jacomin 

Defensor Público 

 

 

 

André Congiu Andrade 

Defensor Público 
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Arthur Magnus Dantas de Araújo 

Defensor Público 

 

 

 

Arthur Moura Costa 

Defensor Público 

 

 

 

Camila da Fonseca Bonfim 

Defensor Público 

 

 

 

Cláudio Roberto Flexa Pereira 

Defensor Público 

 

 

 

Fabio Souza de Carvalho 

Defensor Público 

 

 

 

Isabela Dechiche Libâneo de Souza Sorvos 

Defensora Pública 

 

 

 

Num. 30997655 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: ARTHUR MOURA COSTA - 14/05/2020 17:21:29
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051417212928600000029122710
Número do documento: 20051417212928600000029122710



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 

NÚCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ 
 

 

 

João Paulo de Oliveira Aguiar 

Defensor Público 

 

 

Moema Campos de Oliveira Zocrato 

Defensora Pública 

 

 

Nívea Roberta Andrade Viegas 

Defensora Pública 

 

 

 

Rodrigo Casimiro Reis 

Defensor Público 
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_________________________________________________________________ 
 

Av. Getúlio Vargas, 1587, Centro, Imperatriz/MA 

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 

 

Senhora 

Antônia Iracilda e Silva Viana 

Gestora da Unidade Regional de Saúde em Imperatriz/MA 

R. Coriolano Milhomem, 271, Centro, Imperatriz/MA 

 

Senhor 

Alair Batista Firmiano 

Secretário Municipal de Saúde de Imperatriz 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47, Centro, Imperatriz/MA 

 

Senhora 

Tarciana Miranda Brandão 

Diretora do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz 

R. Coriolano Milhomem, 42, Centro, Imperatriz/MA 

 

Senhora 

Rosilene Lima Sousa 

Diretora Hospital Municipal Infantil de Imperatriz  

R. Pará - Centro, Imperatriz 

 

Senhora 

Marília Carvalho Costa 

Diretora do Hospital Municipal de Imperatriz 

R. Benedito Leite, 861, Centro, Imperatriz/MA 

 

Senhor 

Fellipe Hanz 

Diretor do Hospital Macrorregional de Imperatriz 

Av. Pedro Neiva de Santana, Vila Machado, Imperatriz/MA 
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_________________________________________________________________ 
 

Av. Getúlio Vargas, 1587, Centro, Imperatriz/MA 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO — NÚCLEO 

REGIONAL DE IMPERATRIZ, pelo Defensor Público in fine assinado, 

com fundamento no art. 134 da Constituição Federal, nos arts. 

108, 107 e 4º, inciso I e VII da Lei Complementar Federal 

80/1994 e no art. 10, inciso I e art. 24, inciso IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 19/94: 

 

CONSIDERANDO que compete à Defensoria Pública a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO que, observadas as peculiaridades do caso concreto, 

deve ser priorizada a resolução extrajudicial da situação de 

lesão ou ameaça de lesão a direito, especialmente quando essa 

via se mostrar capaz de viabilizar uma solução mais célere, 

econômica, implementável e capaz de satisfazer adequadamente as 

legítimas expectativas dos cidadãos; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 6º da Constituição 

Federal, são direitos sociais, dentre outros, a saúde, a 

segurança e o trabalho; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (Constituição Federal, art. 7º); 

 

CONSIDERANDO que, especificamente em relação à criança e ao 

adolescente, é dever do Estado assegurar com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
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Av. Getúlio Vargas, 1587, Centro, Imperatriz/MA 

exploração, violência, crueldade e opressão (Constituição 

Federal, art. 227); 

 

CONSIDERANDO, por outro lado, que é direito dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança (Constituição 

Federal, artigo 7º, XXII); 

 

CONSIDERANDO que o direito à redução dos riscos inerentes ao 

trabalho aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público 

(Constituição Federal, artigo 39, § 4º); 

 

CONSIDERANDO que o meio ambiente do trabalho compreende o 

conjunto das condições internas e externas do local de trabalho 

e sua relação com a saúde e segurança dos trabalhadores; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 

de março, declarou que a COVID-19, doença causada pelo 

coronavírus, é caracterizada como pandemia; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria n. 454, do Ministério da Saúde, de 

20 de março de 2020, declarou estado de transmissão comunitária 

do coronavírus em todo o território nacional; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 35.672, de 19 de março de 

2020, declarou situação de calamidade pública no Estado do 

Maranhão, em razão do elevado número de infecções por H1N1, bem 

como pela propagação do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 23, de 21 de março de 

2020, declarou estado de calamidade no Município de Imperatriz, 

em razão da pandemia do coronavírus;  
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CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, no 

boletim divulgado no dia 15 de abril 2020, às 20:12, confirmou a 

primeira morte por coronavírus no Município de Imperatriz
1
; 

 

 

CONSIDERANDO que o coronavírus é uma doença respiratória aguda 

grave, cuja transmissão dá-se: 1) pelo contato pessoa-a-pessoa 

(por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma 

pessoa infectada tosse ou espirra); 2) por meio de fômites, 

podendo permanecer em superfícies ambientais por 24 (vinte e 

quatro) horas ou mais; e 3)manejos de corpos, sobretudo em 

equipamentos de saúde; 4) por aerossóis em pacientes submetidos 

a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou 

aspiração das vias aéreas, sendo particularmente vulneráveis os 

profissionais de saúde que prestam assistência a esses 

pacientes, tudo conforme dados extraídos do Manejo de corpos no 

contexto do coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, publicado em 25 de 

março de 2020
2
; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

recebeu relatos, veiculados em denúncias anônimas e em 

comunicações eletrônicas, noticiando a ausência de 

disponibilização de equipamentos de proteção individual aos 

profissionais de saúde da rede pública local, a suspensão dos 

exames pré-natal de gestantes com gravidez de risco e a 

realização de visitas a recém-nascidos internados em leitos de 

UTI sem uso de equipamentos de proteção por seus familiares; 

 

 

                                                           
1
 http://www.saude.ma.gov.br/ 

2
 Disponível em<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirusversao1-

25mar20-rev5.pdf>; e do Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus 
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RECOMENDA à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, à SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, ao HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE IMPERATRIZ, ao 

HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ao HOSPITAL REGIONAL MATERNO 

INFANTIL DE IMPERATRIZ, ao HOSPITAL MACRORREGIONAL DE 

IMPERATRIZ: 

 

1 – A destinação, com prioridade absoluta, de equipamentos de 

proteção individual, especialmente máscaras N95 ou PFF2, a 

genitores e familiares que acompanhem ou visitem recém-nascidos 

internados em leitos públicos de UTI; 

 

2 - A observância da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 

04/20203, especialmente no que toca ao fornecimento, a todos os 

profissionais em atuação nos estabelecimentos de saúde do 

Município de Imperatriz vinculados ao Sistema Único de Saúde, de 

equipamentos de proteção individual, tais como: óculos de 

proteção ou protetor facial (face shield); máscara cirúrgica; 

avental; água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70% 

para higienização das mãos; luvas de procedimento; gorro (para 

procedimentos que geram aerossóis), com a ressalva de que os 

profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por 

uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos 

geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 

amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc; 

 

3 – A capacitação eficaz das equipes de saúde, incluindo os 

médicos, sobre a necessidade da adesão às boas práticas para o 

controle da transmissão do vírus, incluindo a necessidade de 

higienização das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica 

                                                           
3. ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS 
DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(SARS-CoV-2).  (atualizada em 31/03/2020) 
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frequente, bem como utilização adequada dos EPIs, tais como 

colocação, uso e descarte; 

 

4 – A instituição de serviço de acolhimento psicológico para os 

profissionais de saúde da rede pública; 

 

5 – A orientação aos profissionais de saúde para que procurem o 

serviço de medicina do trabalho da Unidade em caso de 

sintomatologia respiratória, a fim de que o médico do trabalho 

avalie a indicação ou não do seu afastamento da assistência 

direta ao paciente e, no caso de contaminação em razão do 

trabalho, mesmo na suspeita, a imediata emissão de CAT, com 

preenchimento do formulário para o SINAN; 

 

6 – A manutenção de abastecimento de itens imprescindíveis de 

proteção individual, como máscaras, luvas, aventais, óculos, bem 

como materiais de proteção especial para procedimentos invasivos 

como máscaras N95 e filtros de ar e de higienização das mãos no 

pronto atendimento; 

 

7 – Em todo caso, mas, sobretudo, na ausência eventual dos EPIs, 

o fornecimento abundante e facilitado de água potável, sabão e 

lenços descartáveis, mantendo abastecimento nas Unidades em 

quantidade suficiente para o aumento de demanda e acessível nos 

locais evitando maiores deslocamentos internos; 

 

8 – A limpeza das instalações de saúde várias vezes ao dia, 

incluindo sanitários, consultórios, mobiliário e salas de 

espera; 

 

9 – A fiscalização do fornecimento de EPIs, bem como da 

observância das demais normas de saúde e segurança, por empresas 

terceirizadas que prestem serviços nos hospitais e postos de 

saúde públicos, em relação aos seus funcionários; 

Num. 30997644 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ARTHUR MOURA COSTA - 14/05/2020 17:21:29
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051417212948500000029122700
Número do documento: 20051417212948500000029122700



 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 
NÚCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ 

_________________________________________________________________ 
 

Av. Getúlio Vargas, 1587, Centro, Imperatriz/MA 

 

10 - A triagem clínica de casos suspeitos de COVID-19 com 

encaminhamento imediato para área separada dos demais em espera 

e dos demais serviços, ampla e ventilada, que contenha 

suprimentos de higiene respiratória e das mãos;  

 

11 – A disponibilização a pacientes suspeitos de ter COVID-19, 

bem como a seus acompanhantes, com a maior brevidade possível, 

de preferência na entrada do serviço de saúde, de máscara 

cirúrgica; 

 

12 – A realização, sem solução de continuidade, das consultas de 

pré-natal, ainda que por meio de atendimentos domiciliares ou da 

afetação temporária de bem público a essa finalidade, de 

preferência, em local diverso de onde são prestados os demais 

serviços de saúde; 

 

Fica consignado o prazo de cinco dias para que os 

agentes públicos notificados informem à Defensoria Pública do 

Estado do Maranhão acerca das providências adotadas para 

cumprimento da presente recomendação, sendo que a resposta 

poderá ser encaminhada ao e-mail nucleoimperatriz@ma.def.br. 

 

Ressalta-se, por fim, que a presente recomendação 

está sendo encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, para 

ciência dos fatos noticiados.  

 

Imperatriz, 20 de abril de 2020. 

 

 

 

ARTHUR MOURA COSTA 

Defensor Público 

Núcleo da Saúde 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA 

 

 

Processo nº 0805881-48.2020.8.10.0040

Requerente: ELIZABET APINAGES DE SOUZA

Requerido: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E ESTADO DO MARANHÃO

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, já qualificado no feito, representado na
forma do art. 75, III, do Código de Processo Civil, por sua Procuradora que a esta subscreve,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que, o caso da Requerente
trata-se de COVID-19, sendo que a mesma encontra-se internada no Hospital Santa Mônica.
Para tais situações os Hospitais de Referência são o Hospital Macrorregional Dr.ª Rute Noleto
e Hospital Municipal de Campanha.

Vale dizer que a paciente já está cadastrada na Central de Regulação Estadual
de Leitos, aguardando liberação de leito de UTI, conforme documentos que seguem em anexo.

Deste modo, comunica-se que tão logo sejam encaminhadas a esta
Procuradoria Municipal, as informações pertinentes serão as mesmas apresentadas a esse d.
Juízo.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Imperatriz/MA, 12 de maio de 2020. 

 

ELISÂNGELA CONCEIÇÃO SILVA

Procuradora do Município 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  

Benedito Leite, 861 - Centro - Imperatriz (MA) 
Fone: (99) 3524-9707 ou (99) 3524-9721 

 

 
 

Imperatriz- MA, 12 de maio de 2020. 

Ofício nº. 272/2020 JURÍDICO HMI  
 
A Ilma. Elizângela Conceição Silva 
Procuradora do Município 
Procuradoria Geral do Município 
 
Assunto: Internação em leito de UTI da paciente Elizabeth Apinages de Souza. 

Processo nº 0805881-48.2020.8.10.0040 

 

Ao tempo em que o cumprimento, sirvo-me do presente, em atendimento ao 

Ofício nº 294/2020 PGM, referente a decisão judicial do Processo nº 0805881-

48.2020.8.10.0040, que determinou a internação da Sra. ELIZABETH APINAGES DE 

SOUZA em leito de Unidade de Terapia Intensiva, para informar que o Hospital 

Municipal de Imperatriz não é referencia para os casos de COVID-19. 

Segundo o fluxo de atendimento ao coronavírus no município de Imperatriz- MA, 

os hospitais que são referência para internação em leito de enfermaria e UTI são: 

Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto e Hospital Municipal de Campanha. Portanto, 

não há como proceder com a internação do paciente em leito de UTI no HMI. 

Ademais, cumpre ressaltar que a Sra. Elizabeth Apinages de Souza encontra-se 

em lista de espera desde o dia 07/05/2020, na Central de Regulação Estadual de 

Leitos, aguardando liberação de leito de UTI.  

Segue em anexo cadastro no CIL com todas as informações do quadro clínico da 

paciente.  

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  

Benedito Leite, 861 - Centro - Imperatriz (MA) 
Fone: (99) 3524-9707 ou (99) 3524-9721 

 

 
 

 
 

Michele Carvalho Melo 

Assessora Jurídica HMI 

Matrícula 84.706-4 
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12/05/2020 Regulação de Leitos | Pacientes

https://regulacao.saude.ma.gov.br/leitos/pacientes/ficha/20051113 1/2

nayara vieira de faria (supervisor) | 12/05/20

Regulação de Leitos
IMPERATRIZ > Pacientes > Ficha > 20051113 - ELIZABETH APINAGES DE SOUZA

ITZ 20051113 ELIZABETH APINAGES DE SOUZA

SÍNDROME GRIPAL, HAS

ORIGEM: CÓDIGO CL: NOME DO PACIENTE:

SEXO:

FEMININO
RN:

NÃO
NASCIMENTO:

04/09/1925
IDADE:

94a 08m 03d  
RG:

NÃO CONSTA
CPF:

NÃO CONSTA 
CARTÃO SUS:

NÃO CONSTA 

MÃE:

HILDA ARAUO APINAGES 
PAI:

THEOTONIO DA SILVA APINAGES 

Solicitação inicial

DADOS DO SOLICITANTE

UNIDADE SOLICITANTE:

HOSPITAL SANTA MÔNICA

RESPONSÁVEL:

FABIANY

TELEFONE:

(99)981721764

MÉDICO:

MAYARA RODRIGUES

CRM:

11182

SITUAÇÃO DO PACIENTE NA UNIDADE E LEITO SOLICITADO

ADMISSÃO:

07/05/2020

ENFERMARIA: LEITO: INTERNAÇÃO ATUAL:

Sala Vermelha

GTA:

NÃO

ESPERA INICIAL:

UTI ADULTO
SOLICITAÇÃO ATUAL:

SRAG UTI ADULTO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS INICIAIS

PESO (Kg):

 

DIAGNÓSTICO:

 

ANAMNESE E EXAME FÍSICO:

IDOSA, ADMITIDA COM DISPNEIA INTENSA SATURANDO 75% SEM OXIGENOTERAPIA COMPLEMENTAR A MESMA SOLICITADA PELA MÉDICA QUE GEROU CONFORTO PARA 93%.

REFERE INICIO DE SINDROME GRIPAL HA UMA SEMANA (FEBRE E TOSSE). EX TABAGISTA Á 20 ANOS. 

ANTECEDENTES PESSOAIS:

 

RESULTADOS DE INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS:

 

RESULTADOS DE EXAMES DE IMAGEM:

AGUARDANDO TC DE TORAX 

DIALÍTICO:

NÃO
GRAVIDADE DO CASO:

GRAVE
PRESSÃO ARTERIAL:

120X70

FREQUÊNCIA CARDÍACA: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: GLASGOW:

13

FEBRIL:

NÃO

SUPORTE O2:

Em cateter

SUPORTE HEMODINÂMICO:

Nenhum

OUTRO SUPORTE: CATETER SVD: CATETER CVP: CATETER SNG: OUTRO CATETER:

INDICAÇÃO CIRÚRGICA:

NÃO

CAUSA:

 

MEDICAÇÕES EM USO:

LOSARTANA 50MG (1 dias)  TERBUTALINA 0,5MG (1 dias)  HIDROCORTISONA 500MG (1 dias)  SORO FISIOLOGICO500ML (1 dias)  COMPLEXO DE VITAMINAS 5ML (1 dias) 

RESULTADOS DE CULTURAS:

 

CULTURAS EM ANDAMENTO?

NÃO

PROVINIENTE DE UN. HOSPITALAR?

SIM

RELATÓRIO CCIH?

NÃO

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

 

MOVIMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

1. ENVIO:

07/05/20 • 08:15:42

maria sousa de carvalho sikorski (COORDENADOR) 

2. EDIÇÃO:

07/05/20 • 08:22:18

maria sousa de carvalho sikorski (COORDENADOR) 

3. EDIÇÃO:

07/05/20 • 08:23:51

Taynara thais Amorim gusmao (SUPERVISOR) 

4. REVISÃO:

07/05/20 • 08:24:04

Taynara thais Amorim gusmao (SUPERVISOR) 

5. APROVAÇÃO:

07/05/20 • 08:25:25

Larissa Coelho (REGULADOR) 

Esperas por leito

SITUAÇÃO NA LISTA DE ESPERA

DATA DE INCLUSÃO:

07/05/2020 • 08:25:25

TIPO DE LEITO SOLICITADO:

ITZ / SRAG UTI ADULTO

PRIORIDADE:

BXA

ORJ?

SIM

APROVADO POR:

Larissa Coelho • REGULADOR

SITUAÇÃO:

AGL

Anotações
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ANOTAÇÕES SOBRE ESTE PACIENTE todas clínicas administrativas movimentacãoANOTAÇÕES SOBRE ESTE PACIENTE todas clínicas administrativas movimentacão

07/05/20 • 08:25:50 Larissa Coelho REGULADOR

07/05/20 • 09:40:54 maria sousa de carvalho sikorski (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR

07/05/20 • 13:22:00 maria sousa de carvalho sikorski (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR anexo

07/05/20 • 16:47:41 maria sousa de carvalho sikorski (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR

07/05/20 • 18:46:20 Thalita Flávia Rodrigues (HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ) COORDENADOR

08/05/20 • 08:06:36 Danielle Lima Araújo (HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - HMI) SUPERVISOR anexo

08/05/20 • 08:34:55 tallita maria vila fernandes lana (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR

08/05/20 • 08:37:58 tallita maria vila fernandes lana COORDENADOR

08/05/20 • 08:44:19 tallita maria vila fernandes lana (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR

08/05/20 • 20:07:59 Paulo Roberto da Silva Marques REGULADOR

08/05/20 • 23:17:37 maria sousa de carvalho sikorski (HOSPITAL SANTA MÔNICA) COORDENADOR

11/05/20 • 08:11:58 Márcia Arruda Valente de Figueiredo (CENTRAL ESTADUAL DE REG. - IMPERATRIZ) REGULADOR

11/05/20 • 08:31:12 diogo martins silva (HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ) COORDENADOR

07/05/20 • 08:25:25 LARISSA COELHO REGULADOR

07/05/20 • 08:26:25 LARISSA COELHO REGULADOR

07/05/20 • 08:26:32 LARISSA COELHO REGULADOR

Foram realizadas alterações para este paciente na lista de espera.
Prioridade alterada de PRIORIDADE 01 para BAIXA PRIORIDADE.
Tipo de leito alterado de UTI ADULTO para SRAG UTI ADULTO.

PACIENTE SEGUE COM QUADRO DE DESSATURAÇÃO <90 EM CATETER DE O2

segue guia de solicitação de internação

paciente segui em leito de observação do PS da instituição, dessaturando em 85% e desconforto
respiratório, no aguardo de leito de UTI

NÃO DISPOMOS DE LEITO NO MOMENTO.

RECEBO ORDEM JUDICIAL

PACIENTE GRAVE, LUCIDA E ORIENTADA, NORMOCARDICA (77 BPM), NORMOTENSA (122X56 MMHG),
AFEBRIL, DISPNEICA, SUPLEMENTANDO O2 ATRAVÉS DE CATETER NASAL (SPO2 : 90%). ADMITIDA
NO PS DO HSM REFERINDO SINTOMAS GRIPAIS HÁ 07 DIAS, TOSSE, FEBRE E CANSAÇO. REALIZADO
TC DE TÓRAX, PADRÃO DE VIDRO FOSCO. PACIENTE INFORMA CONTATO COM CASO CONFIRMADO
DE COVID 19. PACIENTE SEGUE NO PRONTO SOCORRO DO HSM AGUARDANDO VAGA DE UTI SES.

Nome do paciente alterado de "ELIZABETH APINAGES DE SOUZA" para "ELIZABETH APINAGES DE
SOUZA"

ATUALIZAÇÃO DA IDADE DA PACIENTE: 04/09/1952 - 67 ANOS

Foram realizadas alterações para este paciente na lista de espera.

PACIENTE SEGUE GRAVE, LUCIDA E ORIENTADA, NORMOCARDICA (72 BPM), NORMOTENSA (130X56
MMHG), AFEBRIL, DISPNEICA, SUPLEMENTANDO O2 ATRAVÉS DE CATETER NASAL (SPO2 : 85%).
ADMITIDA NO PS DO HSM REFERINDO SINTOMAS GRIPAIS HÁ 07 DIAS, TOSSE, FEBRE E CANSAÇO.
REALIZADO TC DE TÓRAX, PADRÃO DE VIDRO FOSCO. PACIENTE INFORMA CONTATO COM CASO
CONFIRMADO DE COVID 19. PACIENTE SEGUE NO PRONTO SOCORRO DO HSM AGUARDANDO VAGA
DE UTI SES. PACIENTE SEGUE DESSATURANDO SPO2 85%

SOLICITO ATUALIZAÇÃO E ENVIO RELATÓRIO ÁS UNIDADES DE REFERÊNCIA.

HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ

BOM DIA, NO MOMENTO SEM LEITO UTI LIVRE,AGUARDANDO ALTA PARA DAR ACEITE.

Movimentação

NÃO HÁ REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTE PACIENTE.

Compartilhamentos

ESTA FICHA ESTÁ VISÍVEL PARA

ITZ / HOSPITAL SANTA MÔNICA

ITZ / HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ

ITZ / HOSPITAL UMIMED
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07 - MATÉRIA REDE GLOBO - IMPERATRIZ - 14.05.2020

 

 

 

 Tipo de documento: Comprovante de Endereço

 Descrição do documento: 07 - MATÉRIA REDE GLOBO - IMPERATRIZ - 14.05.2020

 Id: 30998149

 Data da assinatura: 14/05/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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08 - ÁUDIO - MACRORREGIONAL

 

 

 

 Tipo de documento: Audio e/ou vídeo

 Descrição do documento: 08 - ÁUDIO - MACRORREGIONAL

 Id: 30998135

 Data da assinatura: 14/05/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 

Num. 30998135 - Pág. 1



14/05/2020 17:09

09 - ÁUDIO UNIMED

 

 

 

 Tipo de documento: Audio e/ou vídeo

 Descrição do documento: 09 - ÁUDIO UNIMED

 Id: 30998132

 Data da assinatura: 14/05/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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10 - ÁUDIO - HOSPITAL DE CAMPANHA

 

 

 

 Tipo de documento: Audio e/ou vídeo

 Descrição do documento: 10 - ÁUDIO - HOSPITAL DE CAMPANHA

 Id: 30998131

 Data da assinatura: 14/05/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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11 - ÁUDIO HOSPITAL DE CAMPANHA 02

 

 

 

 Tipo de documento: Audio e/ou vídeo

 Descrição do documento: 11 - ÁUDIO HOSPITAL DE CAMPANHA 02

 Id: 30998129

 Data da assinatura: 14/05/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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