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Atuação Extrajudicial da PJ Única de Saúde desde 2009: 

Inquérito Civil n. 2010.00731410  

Objeto:  Deficiências no acesso aos leitos de CTI/UTI. 
  

- Reuniões sobre regulação de acesso à assistência em 

saúde – Atuação conjunta com o MPF; 

- Tentativa de resolução através de proposta de TAC em 

novembro de 2010; 

- Audiência Pública em 28 de junho de 2011 - Atenção 

Hospitalar e Sistema Regulatório. 
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Elementos para propositura de ação civil pública. 

 
- Documentos requisitados pelo MP no IC; 

- Informações colhidas em diversas reuniões conjuntas com o 

MPF e na Audiência Pública realizada; 

- Relatório de auditoria operacional do TCE – identificação e 

quantificação das deficiências quanto aos leitos de CTI; 

- Dados colhidos junto ao Plantão Judiciário da Comarca da 

Capital  - expressivo aumento do número de casos de 

demandas individuais para acesso a leitos de CTI; 
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Atuação Judicial da PJ de Saúde: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA 

Processo nº 0283688-82.2011.8.19.0001  

2ª Vara de Fazenda Pública. 

 08/2011 

Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

Réus: Estado do Rio de Janeiro 

  Município do Rio de Janeiro 
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Problemas detectados: 
 

1) Gravíssivo déficit de leitos de CTI ante a 

demanda existente – número expressivo de óbitos na 

espera por leitos de CTI; 

2) Ausência de sistema de regulação ordenado, 

estabelecendo fila única e organizada para acesso 

aos leitos de CTI; 
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Contexto fático: 
 

Faltam: 
 

a. Inclusão de todos os leitos de CTI existentes nos diversos 

hospitais no sistema de regulação (federais, estaduais e 

municipais, além de conveniados ao SUS) 
 

b. Leitos em número suficiente para suprir a demanda;  
 

c. protocolos predefinidos para selecionar os casos de 

priorização de internação; 
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d. normas e procedimentos para operação do sistema 

regulatório - evitar regulação extra-oficial e solicitação 

inadequada de leitos; 
 

e. sistema informatizado que operacionalize as ações da 

Central de Regulação de Leitos e a atividade dos médicos 

reguladores -  divergência dos sistemas usados pela SES  - 

SER ( Sistema Estadual de Regulação) e pela SMS – Rio - 

sistema SISREG;  
 

f. Núcleos Internos de Regulação/NIR em pleno 

funcionamento nas unidades hospitalares, ordenando a oferta 

e a demanda.  
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Pedido de tutela antecipada e pedidos principais: 
 

1. Obrigação de imediata contratação de mais leitos na rede privada para 

atendimento através do sistema regulatório dos pacientes do SUS.  
 

2. Obrigação de implantação de sistema informatizado/ SISREG III (que é 

o sistema público do próprio SUS) na central de regulação, com plena 

interligação das unidades hospitalares. 
 

3. Obrigação de normatização da atividade regulatória e fixação de 

protocolos pré-definidos para: 

a. Padronização da ação regulatória, com rotinas e protocolos de 

hierarquização dos casos, com critérios técnicos e objetivos, 

b. Procedimentos a serem adotados nos Hospitais e na Central de 

Regulação para solicitação, ocupação e liberação de leitos de CTI,  

evitando regulação extra-oficial e solicitação inadequada de leitos. 
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4. Obrigação de imediata apresentação de cronograma de ações 

executivas para expansão da rede do SUS com oferta de mais leitos 

em serviços próprios.  

 

5. Obrigação de imediata inclusão no sistema regulatório da totalidade 

dos leitos de CTI existentes em sua rede própria. 

 

6. Obrigação de plena implantação e funcionamento dos Núcleos Internos 

de Regulação nas unidades hospitalares próprias,  
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7)  Obrigação de conclusão da pactuação com os demais 
entes da federação quanto a integral inclusão dos 
leitos de CTI situados no Município do Rio de Janeiro 
no sistema regulatório. 

 

8) Obrigação de apresentar cronograma das ações 
administrativas que serão realizadas para garantir o 
cumprimento das obrigações anteriores. 
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Medidas assecuratórias: 

 
 - Fixação de pena de multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) em caso de descumprimento da obrigação; 

 

- Bloqueio da totalidade das verbas orçamentárias destinadas à 

publicidade e divulgação das ações de governo; 

 

- Multa pessoal aos Secretários de Saúde responsáveis pelos atos 

de gestão necessários ao cumprimento das obrigações (20% do 

valor da causa – R$ 500.000,00); 
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Argumentos Jurídicos: 
 

Violação a: 
 

1. Norma de natureza constitucional - Direito à saúde como 

direito fundamental social (art. 6º da CF/88) – Lesão/Dano 

de natureza coletiva; 
 

2. Princípio constitucional da eficiência na prestação de 

serviço aos usuários do sus (art. 37 da CF/88); 
 

3. Princípios e regras da Lei n. 8080 e demais normas do 

SUS. 
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RESUMO DO PROCESSO: 
 

- Decisão parcial de antecipação dos efeitos da tutela – 

12/08/11; 
 

- Audiência especial - 06 de agosto de 2012  - Presença dos 

Secretários de Saúde (Municipal e Estadual): Estado do Rio 

de Janeiro se comprometeu a apresentar no prazo de 60 

(sessenta) dias proposta de acordo relacionada à regulação 

do acesso aos leitos de CTI/UTI, precedida de estudo técnico 

minucioso de profissionais da SES com a análise de 

estatísticas relacionadas à gestão destes leitos.  

9 



 O QUE FOI APRESENTADO? 
 

- Estado do RJ apresentou extemporaneamente esboço de 

proposta despido de qualquer estudo técnico mais aprofundado; 

- Traça considerações e diretrizes do que atualmente 

compreende como adequado para a regulação.  

- O documento é  apócrifo e impreciso; “carta de intenções”;  

- Não conta com a concordância do Município do RJ, mas 

propõe a  transferência da responsabilidade pela regulação ao 

MRJ;  

- Município do RJ até agora não se manifestou no processo e 

requereu a prorrogação de prazo, já indeferida pelo Juízo. 
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-  Recursos apresentados pelo MP: embargos de declaração 

da decisão de tutela antecipada e Agravo de Instrumento em 

face da decisão de tutela antecipada. Desprovimento. 
 

- Agravo de Instrumento do Estado do Rio de Janeiro contra 

decisão antecipatória desprovido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro; (AI n. 0046631-17.2011.8.19.0000) 
 

-  Última decisão proferida no processo: 27/09/13 – resolve 

questões processuais; nega o pedido de tutela antecipada 

em relação ao Município;  determina a intimação do Estado 

para, em 30 dias, comprovar o cumprimento da decisão 
judicial. 
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Levantamento de dados pelo MP nas 

emergências da rede pública: 

 

- Objetivo: conhecer a realidade fática atual (após 

dois anos) – Demanda de internação e capacidade 

instalada.  

- Período: Entre os dias 12 e 21 de agosto de 2013; 

- Unidades:  30 UPAs, 5 CER (Coordenação de 
Emergência Regional) e 15 hospitais (Emergência).  
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UPAS CER HOSPITAIS
AP1 CER CENTRO HOSP MUN SOUZA AGUIAR
AP2.1 COPACABANA CER LEBLON HOSP MUN MIGUEL COUTO

BOTAFOGO HOSP MUN ROCHA MAIA
ROCINHA

AP2.2 TIJUCA HOSP ANDARAÍ
AP3.1 MARÉ HOSP EST GETÚLIO VARGAS

ILHA CER ILHA
MANGUINHOS HOSP MUN EVANDRO FREIRE
COMPLEXO DO ALEMÃO
PENHA HOSP BONSUCESSO

AP3.2 ENGENHO NOVO HOSP MUN SALGADO FILHO
ENGENHO DENTRO POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO

AP3.3 MARECHAL HERMES HOSP MUN FRANCISCO DA SILVA TELES
RICARDO DE ALBUQUERQUE HOSP ESTADUAL CARLOS CHAGAS
ROCHA MIRANDA 
MADUREIRA
IRAJÁ
COSTA BARROS

AP4 CIDADE DE DEUS CER BARRA HOSP MUN LOURENÇO JORGE
TAQUARA HOSP CARDOSO FONTES

AP5.1 MAGALHÃES BASTOS HOSP EST ALBERT SCHWEITZER
REALENGO
BANGU
VILA KENNEDY
SENADOR CAMARÁ

AP5.2 CAMPO GRANDE I HOSP EST ROCHA FARIA
CAMPO GRANDE II

AP5.3 JOÃO XXIII CER SANTA CRUZ HOSP MUN PEDRO II
SANTA CRUZ
SEPETIBA
PACIÊNCIA
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 DADOS DO LEVANTAMENTO: 
 

 1.225 pacientes encontrados nas emergências,  
 

 812 (66%) aguardavam internação.  
 

 220 (27%) esperavam ser internados em leitos de UTI adulto. 
 

 32 leitos vagos, para onde já poderiam ter sido transferidos 

14,5% destes pacientes.  
 

 209 óbitos, sendo 45 (22%) nas UPAs. 
 

Maior tempo de espera: especialidades de infectologia (16 

dias), oncologia (12 dias) e ortopedia (9 dias). 
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 Demanda excessiva: 

 Falta de definição de perfil e hierarquização de rede;  

 Ausência de interação dos entes federativos para constituição 
de uma rede, 

 Falta de organização e estruturação das portas de acesso dos 
usuários ao sistema de saúde 

Demanda espontânea governando o acesso. 

 

 Ausência de Fluxo de viaturas – Falta de definição de portas 
preferenciais para os vários tipos de urgência (níveis de 
complexidade, capacidade instalada e RH), Inexistência de 
regulação integrada  

 

 Atendimentos de baixa complexidade 

 

 Ausência de padronização de estratificação de risco impede a 
hierarquização adequada. 
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 Déficit da Atenção Básica 
 

 Falta de unidades pré-hospitalares em algumas áreas.  
 

 Deficiência de Recursos humanos 
 

 Necessidade de atualização tecnológica em algumas unidades.  
 

 Necessidade de manutenção predial   
 

 Falta de vagas nas unidades e conflito com os procedimentos 
eletivos dificulta a porta de saída interna na unidade.  
 

 Fatla de implementação efetiva dos NIR.  
 

 Criação de UPGs paliativas ao invés de criar leitos de terapia 
intensiva;  
 

 Ausência de Acolhimento.   
 

 Insuficiência de leitos de retaguarda 
 

 Ausência de sistema de visitas e altas eficazes  



DIFICULDADOS ENCONTRADAS NO PROCESSO: 
 

- A complexidade do assunto; 

- Demora na tramitação processual – Não priorização da ACP pelo Poder 

Judiciário  

- Distinção de tratamento pelo Judiciário entre as ações individuais e 

coletiva: Priorização dos casos de ações individuais (internação em leito 

de CTI) com deferimento de liminares para obtenção de vaga de CTI em 

prazo curto X Demora na obtenção de decisões judiciais na ACP que 

possam dar ensejo a resultado prático na melhoria dos problemas 

coletivos detectados. Estruturação do Poder Judiciário para melhor 

resolver os problemas individuais (criação do NAT, câmara de resolução 

de litígios em saúde) – Falta de estrutura do Poder Judiciário para 

subsidiar as decisões em ações coletivas na área da saúde. 
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12 Intervenções Extrajudiciais em curso  

13 Recomendação Conjunta MPE e MPF 

14 Respostas obtidas 

15 Avanços obtidos 

16 Reuniões Extrajudiciais de mediação 

17 Desafios  

18 Proximos passos 



INTERVENÇÕES EXTRAJUDICIAIS 
ainda em curso 
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RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA   
PJs de Saúde e MP Federal 

 
Data:  14 de março de 2013 

Objeto: Organização da regulação do acesso 
às consultas, exames e procedimentos 

Destinatários: MS, SES e SMS 
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Conteúdo: 
 
1- ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, 
GERENCIAMENTO E PRIORIZAÇÃO DO 
ACESSO E DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS NO 
ÂMBITO DO SUS, COM:  
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a) Apresentação dos indicadores 
epidemiológicos e demográficos com 
especificação dos principais agravos de 
saúde, de modo a qualificar o acesso dos 
não munícipes aos serviços instalados no 
município do RJ; 

b) Mapeamento da rede com indicação da real 
capacidade produtiva e resolutiva;  
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c) Definição de todas as linhas de cuidado 
dos serviços de saúde e implantação de 
protocolos clínicos;  

d) Elaboração, disseminação e implantação 
de protocolos de regulação, com a 
capacitação de todos os atores envolvidos 
tanto no nível central quanto nos pontos 
de atenção; 
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e) Apresentação dos pontos de 
estrangulamento nas linhas de cuidado já 
implementadas ou em processo de 
implementação, com indicação das 
medidas já adotadas para solucioná-las 

f) Integração da regulação ambulatorial e da 
regulação hospitalar com a regulação da 
urgência e emergência 
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2) DEFINIÇÃO ENTRE SMS E SES DE QUEM, 

AFINAL, QUEM IRÁ REGULAR O ACESSO 
– COMANDO ÚNICO DA REGULAÇÃO 
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3) ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CNES – 

mecanismo de transparência  
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4) VIABILIZAR A INTERFACE ENTRE OS 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
ATUALMENTE EXISTENTES – SISREG, 
SER, TRS, ETC... 
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5) VISIBILIDADE DE TODAS AS CONSULTAS, 

EXAMES E LEITOS, OU SEJA, DE TODOS 
OS SERVIÇOS DE SAÚDE (INCLUSIVE 
CONTRATADOS) NO SISREG 
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Prazos: 90 a 180 dias 
 
 
                 TODOS EXPIRADOS 
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O QUE JÁ SE TEM DE RESPOSTA 
 

Muito pouco. Respostas limitadas a informar 
o que a SES regula e o que a SMS regula, 

indicando a ausência de comando único na 
regulação , desde o planejamento à execução 
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HOUVE AVANÇOS? Sim. 
 

1) Incremento da oferta ambulatorial no 
SISREG, notadamente, da rede federal.  

2)  Retomada da discussão entre os entes 
federados 
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REUNIÕES EXTRAJUDICIAIS DE 

MEDIAÇÃO com a participação dos 

gestores das 03 esferas  e de 

representantes das unidades de 

saúde: discussão de 03 redes de 

atenção (cardiovascular, 

oncologia e traumato-ortopedia) 
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Desde a expedição da 

recomendação, foram realizadas: 

 

02 reuniões para cada rede: total de 

08 reuniões 

  

Média de 30 participantes  
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DESAFIO 
 

MARCO DECISÓRIO DE GESTÃO – definição 
da autoridade sanitária no município do Rio 

de Janeiro, as obrigações de todos os 
envolvidos e as sanções aplicáveis em caso 
de descumprimento dos respectivos deveres 
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PRÓXIMOS PASSOS DO MP 
- Coleta de dados na audiência pública e 

instrução dos Inquéritos Civis 
-Continuidade das reuniões de mediação em 

busca de resultados efetivos 
- Na ausência de solução efetiva: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA para a temática ambulatorial  
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