
RECOMENDAÇÃO

                

RECOMENDAÇÃO Nº 10/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio da Promotora

de Justiça que subscreve a presente Recomendação, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei

Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e art. 8.º, § 1.º

da Lei n.º 7.347/85;

CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 127 da Constituição Federal,

segundo o qual o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que, por força da Constituição Federal, no seu art. 127 e, na

condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, foi dada

ao Ministério Público a incumbência de tutelar os interesses sociais e individuais

indisponíveis;

CONSIDERANDO o primordial papel da família, disposto na própria Constituição

Federal, a qual, nos termos do Art. 226, foi tida como a base da sociedade e tem

especial proteção do Estado, entendendo-se, no Parágrafo Quarto, como sendo

também "...a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes" e, mais

adiante, no Parágrafo Oitavo do mesmo artigo, preceituando que " O Estado assegurará
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a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos

para coibir a violência no âmbito de suas relações"; Grifo nosso.

CONSIDERANDO ser a família formada por um grupo de pessoas que mantém

"ligações "biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que, geralmente vivem ou viveram

na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais

homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais",

sendo, portanto, instituição que antecede o próprio Estado na presença e regência dos

atos humanos, condição que lhe dá, inexoravelmente, bases e pilares sustentáveis à

referência, proteção e segurança da vida humana;

CONSIDERANDO que seguindo o rastro da importância do convívio familiar, o

Art. 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, com força de lei "a

convivência familiar e comunitária"; do mesmo modo como faz o Estatuto do Idoso,

quando em seu artigo 2º, preceitua que "O idoso goza de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana...", dando sequência no Art. 270, ao assegurar

como "dever da família, da sociedade e do Poder Público: o amparo a pessoas idosas e

sua

participação na comunidade; a defesa de sua dignidade, bem estar e direito à

vida; a coibição de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e

opressão.", sendo, portanto, qualquer ruptura desses vínculos e garantias, formas de

violência que se praticam, em qualquer idade, mormente quando existem soluções

alternativas para a mínima manutenção do vínculo familiar e/ou afetivo;

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

de março, declarou o novo vírus denominado Coronavírus – COVID-19 à evolução de

uma pandemia, cujos dados registrados pelo UOL, em São Paulo, atualizados até 28 de
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abril de 2020 já davam conta de alarmante número de contágio, sendo 71.886 pessoas,

oficialmente, infectadas e 5.017 mortas, em todo o País e não menos

preocupante em Pernambuco, que pelo G1, registrou até a mesma data (28.04),

1.484 pessoas infectadas e 143 mortes;

CONSIDERANDO a fática e necessária restrição de convivência, em face da

velocidade no alastramento do vírus COVID-19, que ensejou que se recomendasse o

isolamento e mesmo suspendessem visitas às ILPIs, presídios e demais ambientes de

convívio coletivo, em caráter de acolhimento, detenção ou internação, pelas tantas

razões reiteradas pelo Ministério da Saúde e autoridades sanitárias, o que vem tendo

amparo legal por parte da grande maioria dos Executivos locais, o que, por certo, tem

inibido o aumento ainda mais temerário dos números de infectados e mortos, sendo

PRECISO DIZER QUE AS FAMÍLIAS TEM AGONIZADO PELA FALTA DE NOTÍCIA DOS

SEUS PARENTES INTERNADOS E VICE VERSA (ESTES, ANSIOSOS POR NOTÍCIA DOS

FAMILIARES QUE ESTÃO EM CASA), NÃO SENDO RARO QUE ESSA DISTÂNCIA SE

PERFAÇA DA DOENÇA ATÉ A MORTE, o que se afigura

doloroso, traumático, desumano e cruel;

CONSIDERANDO que, dentre outras, tem chegado ao CAOP Cidadania, oriundas

da Ouvidoria do MPPE, algumas denúncias narrando falta de humanização no trato dos

profissionais das unidades de saúde com os familiares que aguardam notícias de seus

entes internados, bem como como falta de contato com os profissionais de saúde/

profissionais do setor de assistência social dos hospitais. Por fim, os noticiários dão

conta de idas e vindas tormentosas e doloridas, numa mesma ou para outras cidades,

sem notícias dos entes queridos e estes, por vezes, acordados, mas sem saber como

estão seus familiares em casa, sequer se estão vivos, quando, na pior hipótese, nem
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sabem pelo médico nem pela enfermeira sobre a saúde do(a) familiar internado, mas

pelo serviço de psicologia ou de assistência social do hospital, que diz "ele não resistiu".

Eis o inesperado fim!

CONSIDERANDO que, mesmo dando por certa a agigantada demanda, que

impede o atendimento minucioso a cada paciente e à família, que NÃO vem tendo o

direito DE ACOMPANHAR DE PERTO O TRATAMENTO, por razões legais, imperiosas e

notórias; não desconsiderando que FAMILIARES NÃO VEM TENDO O DIREITO DE

VELAR O CORPO, não se pode suprimir, dentre tantas prerrogativas previstas na

Portaria N. 1.820/1009, que trata dos direitos e deveres dos usuários da saúde, em cujo

teor elenca a necessidade de informações sobre o paciente, prontuário próprio, seu

tratamento, quadro clínico, ou mesmo, do modo mínimo quanto possível, suprimir-lhe,

já nem mais o incontestável remédio, no qual se afigura o afeto, mas o direito ao último

olhar, por vezes, o da despedida;

CONSIDERANDO que, nestes tempos difíceis e incertos, muitas pessoas que

cumprem a quarentena lutam contra a depressão e o desestímulo na lida com a

adversidade, de maneira que a falta de contato entre a FAMÍLIA E O PACIENTE é um

enorme mal de mão dupla, que poderá gerar sequelas para uma vida inteira, mormente

quando só se sabe a causa da morte, no enterro, ante um caixão lacrado, ou mesmo, a

destempo só resta para questionar se a causa da morte, que se consuma sem a retirada

do muro entre os afetos, fora ou não o Coronavírus;

CONSIDERANDO que, com mínimo recurso financeiro, atendendo ao direito e ao

benéfico efeito das visitas, que noutro tempo, que não de pandemia comunitária, seria

devida e possível, alguns hospitais do Brasil, por departamentos específicos, como fez a

Diretoria de Humanização do Hospital Municipal de Aparecida, em Goiânia (HMAP) que
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"iniciou atividade que permite que pacientes matem a saudade neste período em que

estão impossibilitados de receberem visitas por conta das regras de  restrição de

convivência para barrar o crescimento dos casos de Coronavírus", para tanto, usam

chamadas por vídeo, tornando a INTERNAÇÃO HUMANIZADA. Assim também fez o

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, em Curitiba, que repassa aos pacientes as

mensagens de texto, que a equipe psicossocial faz chegar ao paciente, com dizeres do

tipo: "Está todo mundo com saudade da senhora"; O Hospital São José, em Criciúma

(SC), também adotou a visita virtual entre a família e paciente  lúcido, por meio do

Comitê Interno de Combate ao Coronavírus, compreendendo quão dolorosa é a

distância num momento de tamanha vulnerabilidade, marcado por tantas despedidas

no entorno e tem sido sim, não apenas um conforto para a família, mas um alento para

o(a) paciente receber "doses" de afeto, de cuidado e poder sentir de algum modo a

energia revigorante do amor; Na Bahia, em Salvador, o Hospital Aliança também

viabilizou a proximidade pela visita virtual (matéria publicada pelo G1 BA, em 16/04

/2020), tendo uma das famílias relatado a experiência como de grande importância,

pois, referindo-se ao pai, internado, frisou: "A gente mostra para ele, a gente fala para

ele tudo que está acontecendo com ele. E a gente fala também de como está vivendo,

que a gente está esperando ele. Todos nós, os familiares, esperando ele se recuperar e

voltar para nós". Assim também o fazem a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de

Itabuna, ambos na Bahia.

CONSIDERANDO que se comemora em 15 de Maio o Dia Internacional da

Família e, em razão da data, o Dr. Antonio Eduardo Antonietto, clínico geral e

Superintendente de Relacionamento com o Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês

escreveu um texto, publicado em 13/05/2016, intitulado como "As famílias têm papel

fundamental na saúde", por meio do qual dizia, em consonância com todo o
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mencionado acima que: " ....hoje é praticamente impossível pensar em prevenção de

doenças e no tratamento dos doentes sem levar em conta seus pais, irmãos, avós, filhos

e tios. O envolvimento  da família vai desde prestar apoio e carinho num momento

difícil, passando pela educação sobre higiene e alimentação saudável, até ajudar a

tomar medicamentos." e, por tudo isto, a família é chamada a participar do processo de

cura, junto com o hospital (Sírio Libanês) e o(a) próprio(a) paciente. Vale frisar ainda

uma temática: "A importância do afeto na cura de doenças é destaque no curso de

Medicina da UFF", que no ano de 2018, por meio de uma parceria entre o urologista e

professor da UFF, Genilson Ribeiro e o também médico, Sérgio Felipe desenvolveram

um estudo que se chamava " Medicina e Espiritualidade", com o fim de "incorporar na

formação dos futuros médicos um olhar humanizado em relação ao paciente e a

possibilidade de ressignificação da doença"

CONSIDERANDO que a pandemia do COVID -19 abriu um novo tempo de

solidão que aflige aos que estão em casa e condena ao mais absoluto tempo da

descrença os que se internam nos hospitais, já que perdem o contato com os familiares

e o reencontro se torna inesperado, dando azo à antecipada despedida. As pessoas

internadas, de tantas, viraram números e estatísticas e os seus corações se "desnutrem"

da vontade de viver, até quando, efetiva e definitivamente, sucumbem. As pessoas que

tem alta médica, choram mais do que riem, porque nem elas acreditavam que

poderiam, longe de tudo e de todos, ressurgir. Por este motivo e não por outro,

considerando o "DIREITO À DESPEDIDA", médicos e famílias tem driblado a solidão de

pacientes infectados pelo Coronavírus, que estão internados nas UTI`s, valendo-se de

um simples "tablet", conectando-os com o mundo, uma vez que, para o paciente ver

quem está fora é um nutriente indispensável a qualquer tratamento, que é a esperança

e para quem está fora, mais do que saber notícias, ver o seu ente querido, vivo, sendo
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tratado e lutando pela cura é medida salutar que restaura a dignidade dos envolvidos e

prepara-os para o diagnóstico, resultado ou realidade que advier; (Matéria publicada

por Mônica Manir, em 03 abr 2020, às 15h05).

RESOLVE:

RECOMENDAR

1) ÀS Exmas Sras Secretárias de Saúde e de Políticas Sociais do Município de

Paulista, o seguinte:

a) Fiscalizem, por meio das Redes de Apoio à Saúde e Assistência Social que

sejam viabilizadas nas unidades de saúde de Paulista, a VISITA VIRTUAL, sempre que

possível, a todos os pacientes testados ou com suspeita de Coronavírus, e que se

encontram em isolamento dentro das unidades hospitalares, garantindo-se,

igualmente, ao profissional da saúde toda a segurança necessária a sua saúde e

integridade na realização do ato;

b) Sensibilizem, através dos serviços profissionais dos servidores lotados nos

setores de psicologia e assistência social do município, os profissionais de saúde que

trabalham nas unidades de saúde situadas no território paulistense para sempre que

possível adotar a internação humanizada, possibilitar a atualização dos prontuários para

que familiares de pacientes possam, mesmo sem contato com os médicos, receber,

diariamente, o relato de cada quadro clínico, informes quanto à medicação e eventuais

intercorrências, isto como questão humanitária e cidadã, nada obstante normativa;

c) Nas unidades de atendimento hospitalar do SUS localizadas no Município de

Paulista incrementem, com a máxima urgência, onde não tem, o serviço psicossocial

para, com apoio profissional, diminuir a angústia dessas tantas famílias, que quebram a
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quarentena por preocupação, angústia, saudade e voltam no desalento e absoluto

desamparo, sem notícias do familiar, apenas com o risco da contaminação, bem como

para preparar as respectivas famílias quanto à evolução ou involução dos quadros

clínicos dos respectivos familiares. Por outro lado, onde o serviço já existe, fomentem,

para tornar a visita virtual possível, quando se sabe do quadro insuficiente de

profissionais da saúde, ante a crescente demanda. A visita virtual ajuda o paciente

(notícias e estímulo) e a família (acalma e elimina o risco de contágio com a quebra do

distanciamento social)

d) Orientem os profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde

públicas e privadas deste município para que possam, diariamente, em dois horários

ou, no mínimo e impreterivelmente, em um horário, repassar as informações do dia

que, pelo caráter menos invasivo e/ou técnico, possam sê-lo, com brevidade, mas que

nenhum parente saia do hospital sem notícia recente do seu ente querido, por

questões mesmas humanitárias, de empatia, solidariedade e respeito pela dor do(a)

outro(a);

2) Aos gestores das unidades hospitalares públicas e privadas de Paulista, bem

como ao gestor da UPA Paulista, o seguinte:

a) Promovam a viabilização da VISITA VIRTUAL a todos os pacientes testados ou

com suspeita de

Coronavírus e que se encontram em isolamento dentro das unidades

hospitalares, garantindo-se, igualmente, ao profissional da saúde toda a segurança

necessária a sua saúde e integridade na realização do ato;
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b) Promovam, dentro das condições possíveis, a internação humanizada dos

pacientes com suspeita ou confirmação do COVID19, a atualização dos prontuários

para que familiares de pacientes possam, mesmo sem contato com os médicos,

receber, diariamente, o relato de cada quadro clínico, informes quanto à medicação e

eventuais intercorrências, isto como questão humanitária e cidadã, nada obstante

normativa;

c) Se possível, viabilizem como, nalguns hospitais, a aquisição mínima de tablets

ou aparelhos análogos, com os quais o(a) paciente, caso acordado, desperto, e mesmo

que não fale, possa ouvir e ver seu "ente querido" e vice versa, mormente considerando

o alarmante, inusitado e imprevisível índice de mortes;

d) Registrem o número de contato, telefone e WhatsApp, de determinado(a)

familiar, cônjuge ou pessoa indicada para, mesmo que NÃO se dirija aos Hospitais ou

Unidades de Saúde, possa, DIARIAMENTE, receber notícias técnicas, sucintas, mas

necessárias sobre o quadro do(a) paciente e, em caráter de rodízio, já que são muitos

internados, mas nunca, INFERIOR A DUAS VEZES POR SEMANA, uma curta chamada de

vídeo, advertindo antes, quando for o caso, que o paciente só escuta não fala, ou nem

escuta nem fala, para evitar perguntas ou sobressaltos; no entanto que se não puderem

se ver, se escutem ou ao menos um, veja e fale o que NÃO PODE DEIXAR DE SER DITO

E VISTO, em tempo de tanta incerteza e saudade;

e) Incrementem, com a máxima urgência, onde não tem, o serviço psicossocial

na respectiva Unidade de Atendimento Hospitalar para, com apoio profissional,

diminuir a angústia dessas tantas famílias, que quebram a quarentena por preocupação,

angústia, saudade e voltam no desalento e absoluto desamparo, sem notícias do

familiar, apenas com o risco da contaminação. Por outro lado, onde o serviço já existe,

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE PAULISTA

Procedimento nº 01959.000.028/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

Documento assinado digitalmente por Christiana Ramalho Leite Cavalcante em 04/05/2020 11h18min.

Av. Senador Salgado Filho, S/n, Bairro Centro, CEP 53401440, Paulista, Pernambuco
Tel. (081) 31823486 — E-mail 3pjdc.paulista@mppe.mp.br



fomentem, para tornar a visita virtual possível, quando se sabe do quadro insuficiente

de profissionais da saúde, ante a crescente demanda. A visita virtual ajuda o paciente

(notícias e estímulo) e a família (acalma e elimina o risco de contágio com a quebra do

distanciamento social).

f) Diariamente, em dois horários ou, no mínimo e impreterivelmente, em um

horário, que os profissionais da saúde lotados na respectiva unidade hospitalar possam

repassar as informações do dia que, pelo caráter menos invasivo e/ou técnico, possam

sê-lo, com brevidade, mas que nenhum parente saia do hospital sem notícia recente do

seu ente querido, por questões mesmas humanitárias, de empatia, solidariedade e

respeito pela dor do(a) outro(a);

REMETA-SE cópia desta Recomendação:

a) Às Exmas Sras. Secretárias de Saúde e de Políticas Sociais de Paulista/PE, para

conhecimento e cumprimento;

b) Aos gestores de unidades hospitalares públicas e privadas do Município;

c) Ao gestor da UPA de Paulista;

d) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;

e) Aos Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania e Saúde, para

conhecimento e registro;

f) À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário

Oficial do Estado;
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g) Ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal, para ciência do

conteúdo da presente recomendação.

Levando em consideração o teor da Recomendação CGMP nº 005/2020, bem

como a urgência das ações destinadas ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus,

FIXA-SE o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, prazo este no qual

SOLICITA aos destinatários que se manifestem sobre o acatamento da presente

recomendação, com especial destaque ao sentimento de colaboração que se faz

necessário entre o Ministério Público e os órgãos solicitados, sejam eles

governamentais ou não governamentais, dada a gravidade e excepcionalidade da

situação ora enfrentada por toda sociedade, devendo encaminhar a esta Promotoria de

Justiça, através do e-mail 3pjdc.paulista@mppe.mp.br, as providências adotadas e a

documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.

Paulista, .04 de maio de 2020

,Christiana Ramalho Leite Cavalcante
.Responsável - Cargo
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