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DESPACHO

1. Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo
CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DE  PERNAMBUCO  -  COREN/PE
contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, cujo objeto é a condenação do réu a fornecer aos
profissionais de enfermagem os Equipamentos de Proteção Individual indicados na NOTA
TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº  04/2020,  para  uso  por  aqueles  profissionais  que
atuam no atendimento  aos  pacientes  infectados  ou com suspeita  de  infecção pelo  novo
coronavírus,  bem como, a afastar os profissionais  de enfermagem integrantes de algum
grupo  de  risco  (pessoas  com  60  anos  ou  mais;  gestantes;  portadores  de  Doença
respiratória, cardíaca ou renal crônicas; portadores de tuberculose e hanseníase e outras
doenças infecciosas crônicas; transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea; pessoas
com  imunossupressão  por  doenças  e/ou  medicamentos;  portadores  de  doenças
cromossômicas  e  com estados  de  fragilidade  imunológica;  portadores  de  Diabetes)  das
atividades de assistência ao público.

Aduziu o Conselho autor, em síntese, como fundamento de sua pretensão: a) ter a pandemia
provocada  pelo  novo  coronavírus  (Sars-Cov-2)  trazido  gravíssimas  implicações  para  a
sociedade e, principalmente, para os profissionais de saúde que atuam em atendimento à
população brasileira nas unidades de saúde de todo o país, incluindo-se os profissionais de
enfermagem; b) dever o Estado tomar medidas com o objetivo de salvaguardar a saúde dos
profissionais  de  enfermagem,  mormente  no  que  concerne  à  disponibilização  de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em tipo e quantitativo adequados, conforme
determina a Organização Mundial de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
c) deverem os profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis
(exemplificativamente,  intubação ou aspiração traqueal,  ventilação mecânica  invasiva  e
não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas
de  amostras  nasotraqueais)  usar  a  MÁSCARA  DE  PROTEÇÃO  RESPIRATÓRIA
(RESPIRADOR  PARTICULADO  -  N95  OU  EQUIVALENTE)  e  GORRO  OU  TOUCA,
juntamente com óculos ou protetor facial, avental ou capote e luvas, a fim de não serem
infectados;  d)  de  outro  lado,  ser  imprescindível  o  afastamento  dos  profissionais  de
enfermagem que  integram algum dos  grupos  de  risco  (pessoas  com 60  anos  ou  mais;
gestantes; portadores de doença respiratória, cardíaca ou renal crônicas; portadores de
tuberculose e hanseníase e outras doenças infecciosas crônicas; transplantados de órgãos
sólidos e de medula óssea; pessoas com imunossupressão por doenças e/ou medicamentos;
portadores  de  doenças  cromossômicas  e  com  estados  de  fragilidade  imunológica;
portadores  de  Diabetes)  das  atividades  de  assistência  ao  público;  e)  ser  direito  dos
trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho (artigo 7º, XXII, da CF), cabendo
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ao empregador fornecer equipamento de proteção individual, além de orientar e treinar o
trabalhador  sobre  o  seu  uso  adequado,  guarda  e  conservação;  f)  conforme  a  Norma
Regulamentadora  nº  32,  do  Ministério  do  Trabalho,  os  Equipamentos  de  Proteção
Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos
postos de trabalho,  de forma a ser garantido o imediato fornecimento ou reposição; g)
dever  o  Estado  de  Pernambuco  fazer  cumprir  a  Portaria  nº  133/2020,  da  Secretaria
Estadual  de  Saúde,  a  qual  determina,  em  seu  artigo  4º,  deverem  os  servidores  e
colaboradores enquadrados nos grupos de risco,  preferencialmente,  serem  afastados de
atividades  que  impliquem  atendimento  ao  público  externo  e,  na  impossibilidade  de
afastamento  de  atividades  de  atendimento  ao  público  externo,  ser  preferencialmente
mantidos  em  atividades  de  gestão,  suporte  e  assistência  em  áreas  não  diretamente
relacionadas à assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19; e, ainda, em
seu artigo 5º, deverem os maiores de 70 anos serem colocados em trabalho remoto que
abranja a totalidade ou percentual das atividades envolvidas; e, por fim, h) estar o Estado
de Pernambuco desrespeitando as aludidas normas, conformes denúncias recebidas pelo
COREN/PE.

Pugnou  pela  concessão  de  tutela  de  urgência  para  ser  determinado  ao  Estado  de
Pernambuco: a) disponibilizar, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, e em quantidades
suficientes, aos profissionais de enfermagem que atuam nas instituições de saúde do Estado,
os Equipamentos de Proteção Individual  indicados na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES
/ANVISA Nº 04/2020,  para uso por aqueles  profissionais  de enfermagem que atuam no
atendimento aos pacientes infectados ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus; b)
afastar das atividades de assistência ao público, os profissionais de enfermagem integrantes
de algum grupo de risco, isto é, com 60 anos ou mais; gestantes; portadores de doença
respiratória, cardíaca ou renal crônicas; portadores de tuberculose e hanseníase e outras
doenças infecciosas crônicas, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pessoas
com  imunossupressão  por  doenças  e/ou  medicamentos,  portadores  de  doenças
cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica; Portadores de Diabetes.

A inicial veio acompanhada de instrumento de procuração e cópias de Boletins do COREN,
indicando denúncias feitas por profissionais de enfermagem acerca da falta de fornecimento
de EPI, bem como, de não afastamento de profissionais integrantes de grupo de riscos dos
atendimentos direito ao público.

2.  Trata-se,  portanto,  de  demanda  cuja  complexidade  e  repercussão  exigem  o
amadurecimento prévio, ainda que seja com a célere oportunização de oitiva prévia da ré.

É de ver-se, que  a Lei nº 8.437/1992, em seu art. 2º, dispõe expressamente:  "no mandado
de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível,
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá
se pronunciar no prazo de setenta e duas horas".

Firme  nessas  premissas,  determino  a  intimação,  com  urgência,  do  ESTADO  DE
PERNAMBUCO, para, querendo, manifestar-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas
sobre o pedido de tutela de urgência (Lei nº 8.437/1992, art. 2º).

Deverá  o  réu,  na  ocasião,  informar  especificamente  sobre  o  fornecimento  dos
Equipamentos  de  Proteção  Individual  indicados  na  NOTA  TÉCNICA  GVIMS/GGTES
/ANVISA Nº 04/2020 aos profissionais de enfermagem que atuam nas instituições de saúde
mantidas pelo Estado de Pernambuco,  bem como, sobre o cumprimento da Portaria  nº
133/2020,  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  no  que  se  refere  aos  profissionais  de
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enfermagem que atuam em instituições estaduais.

Ao fim do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação
do pedido de tutela provisória de urgência.
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