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Enfrentando a Pandemia do COVID-19 – 2ª Versão 
Elaborado pelas Comissões de Direto Médico e de Saúde da OAB São Paulo e de 

São José dos Campos – Maio de 2020 

 

Diante do cenário que se apresenta com a pandemia do “Covid-19”, medidas que visam 

a segurança da população estão sendo tomadas, em especial as medidas restritivas 

de circulação, fechamento de escolas, cinemas e até isolamento compulsório de 

pacientes infectados.  

 

Mas, necessário ficarmos atentos até onde podem ir as medidas de segurança, 

evidenciado o caráter de força maior, bem como a supremacia do interesse da 

coletividade sobre o interesse do particular, visando sempre a proteção do Estado 

Democrático de Direito.  

 

Foi decretada a Lei nº 13.979/2020, em 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus, prevendo mecanismos que podem ser manejados pelas autoridades 

sanitárias com vistas a conter a avanço da doença.  

 

No art. 3º da citada legislação, é possível notar medidas para o enfretamento da 

Pandemia, sendo elas: o isolamento, a quarentena e a determinação de realização 

compulsória de exames, coleta de amostras clínicas, entre outras.  

 

Cumpre ressaltar que em março deste ano, os Ministérios da Justiça e Saúde, em ação 

conjunta, editaram a Portaria Interministerial nº 5 que reforça a compulsoriedade das 

medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública previstas na referida Lei 

13.979/2020. 

 

A norma prevê que o descumprimento das medidas impostas na Lei n.º 13.979/20, 

poderá acarretar responsabilização civil, administrativa e penal aos agentes infratores. 

Inclusive, no caso de desobediência ao isolamento e a determinação de realização 

compulsória de exames, testes ou tratamentos, os infratores poderão ser enquadrados 

nos crimes de “Infração de medida sanitária preventiva”, previsto no artigo 268, e 

“desobediência”, previsto no artigo 330, ambos do código penal. 
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E ainda, que o Ministério da Saúde disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis 

ao isolamento e à quarentena. E às pessoas, objeto das medidas, ficam assegurados 

"o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a 

assistência à família conforme regulamento", "o direito de receberem tratamento 

gratuito" e o pleno respeito à sua dignidade, aos seus direitos humanos e às suas 

liberdades fundamentais. 

 

Decisões em situações de crise costumam trazer grandes debates jurídicos! Visto que 

as medidas acima impõem relativizações às garantias e direitos fundamentais. Mas por 

outro lado, temos a previsão constitucional prevista no art. 196 da CF, no sentido de 

que a saúde é direito de todos e dever do estado, ou seja, o Estado deve garantir 

políticas públicas e redução de risco à saúde das pessoas.  

 

Assim, diante deste cenário, tem-se que o interesse da coletividade sobrepõe ao 

interesse individual! Ademais, vale ressaltar que o art. 132 do Código Penal Brasileiro, 

trata do crime de periclitação da vida e da saúde, com sanção de três meses a um ano 

para quem expõe a saúde ou a vida de outrem em perigo direto ou iminente.  
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REFLEXOS NO ÂMBITO LABORAL 
 

Cabe ressaltar que somente poderão impor a quarentena ou ao isolamento, as 

autoridades médicas e sanitárias competentes, não cabendo ao empregador impor a 

seus funcionários tais medidas.  

 

Ao médico do trabalho cabe orientar aos funcionários que em caso de suspeita de 

contaminação procurem atendimento médico para a realização de exames e respectivo 

tratamento necessário  

 

Insta salientar que o referido diploma legal prevê em seus artigos 5º e 6º, parágrafo 1º, 

a obrigação de compartilhamento das informações sobre o conhecimento de pessoas 

infectadas ou a circulação destes em locais públicos e/ou privados às autoridades 

Sanitárias competentes 

 

Porém, o médico do trabalho deve comunicar apenas às autoridades, tratando o 

diagnóstico de forma sigilosa no ambiente de trabalho do empregado, nos termos das 

normas regulamentadoras aplicadas e às diretrizes dos Conselhos Regionais de 

Medicina. 

 

Ou seja, além do dever de sigilo decorrente do Código de Ética Médica, deve preservar 

a identidade e os dados sensíveis dos envolvidos nos termos da Lei 13.709/2018 — Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais. Assim, havendo a constatação da presença de 

sintomas, o médico deve orientar e requerer a realização de exames ao empregado, o 

qual ocorrerá sem informação direta à empresa. 

 

As empresas podem tomar alguns cuidados em épocas de Pandemia, tais como: 

 

● reduzir o deslocamento laboral: incentivando a realização de reuniões virtuais, 

cancelando viagens não essenciais, adotando o trabalho remoto;  

 

● na impossibilidade do trabalho remoto, remanejar horários, evitando o deslocamento 

do trabalhador nos horários de pico e afastar os colaboradores que se encaixem no 

grupo de risco. 

 

● colaborar com a redução do fluxo urbano, programar compras básicas e necessárias, 

evitar a exposição dos idosos;   



	

	 4	

 

● alinhar atividades à permanência de crianças em casa;   

 

No que se refere ao impacto das medidas de prevenção na expansão do vírus, a Lei 

nº 13.979/20, reconhece como “falta justificada” ao trabalho aquela decorrente das 

medidas adotadas para enfrentamento da doença, tais como isolamento, quarentena, 

realização compulsória de exames médicos e testes laboratoriais.  

 

As empresas também podem e devem contribuir com a contenção da doença, 

adotando a prática laboral do home office, regulamentada na CLT, cuja forma e 

condições deverão ser ajustadas entre empregador e empregado.  
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IMPACTOS PARA O SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

O Sistema Público de Saúde vem se preparando para oferecer atendimento no 

combate e tratamento dos casos de coronavírus, ampliando políticas públicas para o 

tratamento, diagnóstico e combate ao coronavírus.  

 

Diante de todo esse cenário de emergência internacional e nacional, esteve em vigor 

Edital para adesão exclusiva de médicos com habilitação regular para o exercício da 

medicina em território nacional (CRM).  

 

Tal contratação, de caráter emergencial, visa fortalecer a Atenção Básica para ajudar 

no enfrentamento da epidemia do COVID-19 em nível nacional. 

 

Em 19 de março de 2020, houve a publicação pelo Ministério da Saúde, da portaria nº 

430/2020, que trata do incentivo financeiro federal, em caráter temporário e 

excepcional, com o objetivo de ampliar os horários de funcionamento das USF (Unidade 

de Saúde Familiar) e UBS (Unidade Básica de Saúde), para o enfretamento do Covid-

19.  

 

Para obter o incentivo financeiro, as Unidades de Saúde deverão atender alguns 

requisitos que estão dispostos na referida portaria.  

 

Visando a melhoria no atendimento, bem como, a necessidade maior de profissionais, 

até mesmo por causa do grande risco de contaminação que se expõe àqueles que 

compõem a linha de frente, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 580/2020, 

instituiu o programa “O Brasil Conta Comigo” voltada a profissionais que estejam 

cursando Programas de residência médica e nas demais áreas profissionais da saúde, 

a fim de otimizar o atendimento e ampliar a força de combate à pandemia. 

 

Para fins de regulamentar o programa “O Brasil Conta Comigo”, o Ministério da Saúde, 

por meio da portaria nº 639/2020, determinou a criação de um cadastro geral de 

profissionais da saúde, sendo eles:  

 

I - Serviço social; 

II - Biologia; 

III - Biomedicina; 

IV - Educação física; 
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V - Enfermagem; 

VI - Farmácia; 

VII - Fisioterapia e terapia ocupacional; 

VIII - Fonoaudiologia; 

IX - Medicina; 

X - Medicina veterinária; 

XI - Nutrição; 

XII - Odontologia; 

XIII - Psicologia; e 

XIV - Técnicos em radiologia 

 

Atribuiu aos Conselhos Profissionais o papel de informar ao Ministério da Saúde seus 

profissionais cadastrados, bem como, comunicar aos profissionais a necessidade de 

realizarem o cadastramento, além da realização do curso de capacitação 

disponibilizado na plataforma.   

 

Cabe destacar, que o profissional que não realizar o cadastramento poderá ter alguma 

implicação se prevista no código de ética de sua respectiva categoria profissional.  
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IMPACTOS PARA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE 

 

É importante ressaltar que as medidas de saúde pública não são responsabilidade 

direta das Operadoras de Planos de Saúde privados, sobretudo porque, em regra e 

desde que previsto em contrato, estão excluídas da cobertura as situações de 

epidemias, cataclismos, desastres naturais, pandemias e semelhantes. 

 

Entretanto, em razão de Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3.2.20, que declara 

emergência em saúde pública de importância nacional, e especialmente, mas não 

apenas da Lei nº 13.979, de 6.2.20, a pandemia propagada pelo novo coronavírus já 

está causando um impacto considerável no âmbito da Saúde Suplementar ou privada. 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tomou algumas medidas, tais como 

a alteração do Rol de Procedimentos, para incluir como obrigatório o exame de 

detecção da doença – Covid 19. Fez isso por meio da Resolução Normativa nº 453, de 

12.03.2020, que já está em vigor. 

 

Ressalte-se que atualmente não há tratamento antiviral específico para esse novo 

coronavírus. O tratamento é, portanto, suportivo, o que significa administrar líquidos, 

remédios para reduzir a febre e, em casos graves, oxigênio suplementar. Pessoas que 

ficam gravemente doentes com o COVID-19 podem precisar de um respirador para 

ajudá-las a respirar. A infecção bacteriana pode complicar essa infecção viral. Os 

pacientes podem necessitar de antibióticos nos casos de pneumonia bacteriana, além 

do COVID-19.  

 

Recomenda-se o aprofundamento do tema inerente aos protocolos de atendimento 

através de leitura do “Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na 

Atenção Primária à Saúde”, disponível no site do Ministério da Saúde. Esse tratamento 

deverá ser coberto pelos planos de saúde, de acordo com a respectiva segmentação 

de contratação. 

 

As operadoras deverão disponibilizar informações e canais de atendimento específicos 

para prestar esclarecimentos sobre a doença aos seus beneficiários.  

 

No que tange às obrigações regulatórias periódicas, que permitem que a ANS monitore 

as atividades assistenciais das Operadoras, deverão se atentar para alteração do 
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padrão TISS (monitoramento dos procedimentos relacionados ao coronavírus), bem 

como atualização do código TUSS, do exame de detecção do Coronavírus / Covid-19. 

 

A ANS orienta o adiamento, quando possível, dos procedimentos eletivos. Não 

obstante, as operadoras deverão continuar observando os prazos de atendimento da 

RN/ANS 259, ora ampliados em razão da pandemia. As situações de urgência e 

emergência devem ser tratadas de acordo com os prazos originais da legislação. No 

caso de outras necessidades assistenciais que contenham expressa prescrição 

médica justificando a impossibilidade de interrupção ou adiamento do 

tratamento/atendimento, as respectivas coberturas deverão ser viabilizadas pelas 

operadoras.. 

 

Através da Nota Técnica 06/2020/DIRAD-DIFIS/DIFIS, a Diretoria Colegiada da ANS 

deliberou e aprovou ainda uma série de medidas temporárias propostas pela sua 

Diretoria de Fiscalização - DIFIS.  

 

Na época, foram aprovadas as seguintes  medidas:  

 

MEDIDA 1: Suspensão do atendimento presencial obrigatório por parte das operadoras 

por 30 (trinta) dias a partir de 23/03/2020;  

 

MEDIDA 2: Alteração temporária do prazo para solução da demanda junto ao 

beneficiário para até 10 (dez) dias úteis na NIP assistencial a partir de 23/03/2020. 

Essa medida terá duração de 30 (trinta) dias; e  

 

MEDIDA 3: Interrupção dos prazos da NIP não assistencial e dos processos 

sancionadores por 30 (trinta) dias a partir de 23/03/2020.  

  

Realizada a contagem a partir do dia 23/03/2020, o 30º (trigésimo) dia do prazo 

supracitado findou em 21/04/2020, terça-feira, feriado nacional de Tiradentes.  

  

Logo, como não foi adotada nenhuma medida em contrário, houve o marco do retorno 

ao fluxo regular, tendo sido restabelecidos os prazos normais previstos na RN 

388/2015, nos seguintes moldes: 

 

• Prazo para solução da demanda junto aos beneficiários na NIP assistencial – esse 

prazo voltou a ser de 5 dias úteis a partir de 22/04/2020. 
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• Interrupção dos prazos da NIP não assistencial e dos processos sancionadores – o 

prazo para solução das demandas da NIP não assistencial voltou a ser de 10 dias úteis 

a partir de 22/04/2020. 

  

Em relação aos prazos dos processos sancionadores que tramitam na DIFIS – Diretoria 

de Fiscalização, estes permanecem suspensos, em razão da Medida Provisória nº 

928/2020 e pela orientação apresentada pelo Parecer da PROGE 

00016/2020/GECOS/PFANS/PGF/AGU.  

 

Não obstante tais medidas, a ANS publicou em seu site, através de nota técnica da 

DIRAD/DIFIS nº 10/20 o enrijecimento das ações fiscalizatórias, de modo que é 

impositivo a manutenção das disposições legais afetas a prazos e coberturas por parte 

das operadoras.  

  

E no que se refere a obrigatoriedade de atendimento presencial por parte das 

Operadoras e Administradoras de Benefícios, essa também permanece suspensa. 

 

Outra questão bastante importante é que o Órgão Regulador incentiva o atendimento 

não presencial (referenciado como troca de informações) entre beneficiários, 

operadoras e rede de prestadores, indicando a leitura do “Guia Metodológico para 

Programas e Serviços em Telessaúde”, do Ministério da Saúde 

(http://www.ans.gov.br/images/MS-telessaude-manual_2019.pdf) 

 

Pode-se entender o termo “Telessaúde” dentro do conceito de “Telemedicina”, tema 

tão evidenciado no setor de saúde, em constante evolução e crescente prática em 

diversos países. O momento é de priorização de formas de comunicação à distância, 

a fim de desacelerar a disseminação da doença. 

 

Importante destacar que a utilização da Telemedicina pelas operadoras de planos de 

saúde está temporariamente autorizada, enquanto perdurar a pandemia nos termos da 

Portaria do Ministério da Saúde nº 467 de 20.3.20 e Lei nº 13.989, de 15.4.20.  

 

A Diretoria Colegiada da ANS, determinou que durante o período da Pandemia, ficam 

relativizadas as normas da ANS/RN 363/14, de modo que a negociação dessa nova 

modalidade de cobertura poderá ser realizada por meio de e-mail, ou seja, sem as 

formalidades de costume, através de aditamentos contratuais.  
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Restou consignado que não haverá necessidade de alteração do rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória da ANS, diante do entendimento que a Telemedicina 

representa apenas uma nova modalidade de realização de coberturas já previstas, 

porém intermediada por sistema de tecnologia.  

 

O uso de tecnologias de informação e comunicação por meio da Telessaúde é capaz 

de produzir melhorias no fluxo das informações, no desempenho dos profissionais, no 

acesso rápido e oportuno ao diagnóstico e ao manejo clínico, sem contar na qualidade 

dos serviços prestados. Abordaremos a Telemedicina mais adiante. 
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INADIMPLÊNCIA E OS PLANOS DE SAÚDE 
 
Permanecem válidas as condições previstas na Lei Federal 9.656/98 no que se refere 

à maneira como os planos de saúde privados podem ser suspensos ou mesmo 

cancelados em função da inadimplência. 

 

Referida Lei estabelece em seu art. 13, que os planos de saúde individuais/familiares 

(aqueles contratados diretamente por pessoas físicas) têm renovação automática e 

vigência mínima de um ano, sendo vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do 

contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, 

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia 

de inadimplência. Esta regra não mudou mesmo diante da pandemia. 

 

Em relação aos planos coletivos empresariais e por adesão, se mantém as regras 

previstas na Resolução Normativa ANS nº 195/09.  

 

Um fato importante afetou essa questão. A Resolução Normativa RN 195/09, que trata 

do tema, desde a sua publicação estabelecia em seu parágrafo único, do art. 17, que 

os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou 

empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do 

período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência 

mínima de sessenta dias. 

 

Contudo, o parágrafo único supracitado foi excluído do texto da norma, pela Resolução 

Normativa 455, de março do corrente ano, devido à decisão judicial oriunda da Ação 

Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01. 

 

Assim, não existe mais a obrigatoriedade de manutenção de vigência contratual 

mínima de 12 (doze) meses nos planos coletivos. Logo, estando presentes as 

condições de rescisão ou suspensão do contrato será possível a rescisão.  

 

Importante destacar que em abril de 2020, a ANS disponibilizou às Operadoras Termo 

de Compromisso, cujo objetivo era a permissão de movimentação de recurso 

financeiro para combate ao coronavírus, que no particular da rescisão por 

inadimplência, trazia como contrapartida, óbice para as operadoras rescindirem 

contratos por inadimplência durante a pandemia. 
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Naturalmente, tal proibição apenas foi aplicável para as 9 (nove) operadoras que 

aderiram ao citado programa, mantendo-se incólume a regra geral supra indicada. 

 

Importante, destacar que independente das posturas do órgão regulador, iniciativas de 

Projetos de Lei, envolvendo a matéria dos planos de saúde, estão sendo apresentadas 

em todo pais, tanto no âmbito estadual como federal. 

 

São mais de 60 Projetos de Lei, dentre os quais no particular das operadoras de planos 

de saúde envolvem matérias como: (i) impedimento de rescisão por inadimplência; (ii) 

proibição de reajustes; (iii) isenção de carências, dentre outros.  

 

Nesse sentido, cumpre destacar a recente Lei Estadual do Rio de Janeiro, nº 8.811, de 

11 de maio de 2020, a qual foi sancionada e prevê o impedimento temporário de 

rescisões contratuais por inadimplência, assim como a obrigação de negociação de 

dívidas e parcelamentos com clientes. 

 

É importante notar o grande risco para o sistema de saúde suplementar, que 

representa a incidência de legislação desprovida de análise técnica dos respectivos 

impactos regulatórios no setor.  
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TELEMEDICINA E OS DIREITOS DOS PACIENTES 
	
A pandemia decorrente do COVID-19 impôs a população de mais de 180 países a 

necessidade de isolamento social para conter a proliferação do vírus e, com isso, o 

colapso do sistema de saúde e a morte de milhares de pessoas, no Brasil e no mundo. 

  

No Brasil, embora haja divergências sobre as formas de isolamento a serem 

empregadas, a verdade é que estão sendo adotadas medidas para salvaguardar a vida 

dos cidadãos. 

  

Algumas das medidas visam especialmente a área da saúde, e uma delas tem uma 

importância e impactos fundamentais, qual seja, a Telemedicina, regulamentada pela 

Portaria 467/2020 do Ministério da Saúde. 

  

A Telemedicina é “o exercício da medicina à distância, cujas intervenções, 

diagnósticos, decisões de tratamentos e recomendações estão baseadas em dados, 

documentos e outra informação transmitida através de sistema de telecomunicações.1” 

 

A Telemedicina foi autorizada com restrições no Brasil pelo Conselho Federal de 

Medicina, no ano de 2002, por meio da Resolução 1.643 da Conselho Federal de 

Medicina, e o Código de Ética Médica de 2009 já previa em seu artigo 37, parágrafo 

único, a possibilidade de adoção dessa forma de prestação de serviços médicos. 

 

O maior desafio no Brasil para a expansão da telemedicina sempre foi a ausência de 

regulamentação adequada aos avanços da tecnologia e da medicina. E no ano de 2018 

houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina em regulamentar, através da 

Resolução 2227/2018, mas antes mesmo de entrar em vigor, foi revogada em meio a 

críticas de médicos e entidades de classes. 

 

Porém, devido ao declarado estado de calamidade pública decorrente do coronavírus 

em que vive o Brasil, o tema voltou a pauta de discussão e o Ministério da Saúde, 

através da Portaria outrora mencionada, autorizou o uso da Telemedicina em caráter 

excepcional e temporário, como uma medida de enfrentamento da emergência de 

saúde pública. 
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Recentemente foi sancionada a Lei nº 13.989/2020 dispondo igualmente sobre a 

Telemedicina e sobre a sua utilização em caráter provisório, isto é, durante a crise 

pandêmica causada pelo coronavírus. 

 

A utilização da Telemedicina é uma medida que, de fato, apresenta vários benefícios 

durante e após o período pandêmico, dentre eles o acesso aos cidadãos a assistência 

médica de forma segura, já que afasta a necessidade de deslocamento do paciente 

até um hospital, clínica e/ou consultório médico e, por consequência, afasta o risco de 

contrair ou transmitir o coronavírus. 

 

Ademais, isso traz igualmente segurança aos profissionais da saúde e os possibilitam 

a continuarem prestando os serviços de forma a auferir renda, sem a exposição à 

contaminação. 

 

Por fim, há um ganho a toda a sociedade, já que a Telemedicina implica na 

obrigatoriedade de aprimoramento do atendimento médico utilizando os meios 

tecnológicos à disposição no mercado. 

 

Pelos motivos acima apresentados é que se faz necessário que, após o encerramento 

desse período de emergência, seja reavaliado e devidamente regulamentado o uso da 

Telemedicina de forma definitiva no Brasil, pois a insuficiência assistencial na área de 

saúde não está presente e restrita apenas ao combate do COVID 19 

 

Com relação a dúvidas que podem surgir sobre a Telemedicina, é necessário aclarar 

que trata-se de uma forma de prestação de serviços médicos mediante o uso de 

tecnologias e, portanto, devem ser respeitados e exercidos as normas e princípios 

éticos que regem a relação médico e paciente. 

 

Dentre essas normas e princípios, o médico deve observar e cumprir especialmente o 

que determina os artigos 22 e 73, ambos do Código de Ética Médica advindo da 

Resolução CFM n° 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções 

CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, os quais proíbem o médico a: 

 

“Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de 

seu representante legal após esclarecê-lo sobre o 

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 

iminente de morte. 



	

	 15	

(...) 

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo 

justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 

paciente.” 

 

Isso significa que compete ao médico zelar pelo efetivo esclarecimento e 

consentimento do paciente sobre o tratamento proposto, bem como proteger a 

confidencialidade das informações fornecidas pelo paciente em confiança a relação 

estabelecida com o mesmo. 

 

 A proteção da confidencialidade das informações abrange a imagem e/ou áudio do 

paciente, o que implica na obrigação do profissional médico em escolher o meio 

tecnológico que conceda tal proteção ao paciente. 

  

Importante esclarecer que a utilização de aplicativos como WhatsApp, não representa 

meio de realização de Teleconsulta, devendo ser observado em sua utilização o 

parecer CFM nº 14/2017. 

 

Desse modo, o uso do referido aplicativo em teleconsultas ou outros tipos de 

telemedicina poderá levar à violação as normas do Código de Ética Médica. 

 

Ressalte-se que as informações referentes a saúde do paciente são qualificadas como 

dados sensíveis e possuem proteção especial da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que passará a entrar em vigor em 03 de maio de 2021, 

em razão da Medida Provisória 959, de 29 de abril de 2020, caso não seja novamente 

prorrogada. 

  

A referida lei garante ao titular ou responsável legal o direito de consentir no tratamento 

dos seus dados pessoais por terceiros, dispensando a autorização deste titular 

somente em casos específicos, todos elencados no artigo 11 e incisos da Lei nº 

13.709/2018, de modo que o médico, caso não realize as medidas necessárias para 

proteção do seu paciente, também pode infringir a referida lei. 

 

Atenção! O médico responde judicialmente e administrativamente pela escolha de 

meio tecnológico não sigiloso que acarrete dano ao paciente. 
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Além disso, é imprescindível que o médico obtenha permissão do paciente para 

realizar a consulta por meio tecnológico, isto é, teleconsulta, obtendo igualmente 

autorização para gravar o atendimento de forma a não ferir o seu direito. Todo o 

material digital oriundo da teleconsulta, passa a ter o valor e integrar o prontuário 

médico do atendimento, se aplicando todas as obrigações éticas e legais inerentes.  

 

A eleição pela telemedicina não é um ato unilateral do médico, mas deve 

obrigatoriamente ter a anuência do paciente, podendo o mesmo recusar. 

 

No tocante ao receituário mediante atendimento por telemedicina, os médicos podem 

emitir receitas, prescrições e/ou atestados em meio eletrônico. 

 

Para tanto, é necessário que o médico possua uma assinatura eletrônica por meio de 

certificado ICP-Brasil, e acesse o portal de validação digital 

(https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/), uma plataforma criada pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação (ITI) com o apoio técnico do Conselho Federal de 

Medicina e do Conselho Federal de Farmácia, com o objetivo de validar prescrições e 

atestados, ou seja, a plataforma permite que o médico emita a receita e envie 

diretamente para o celular do paciente, e que posteriormente, o farmacêutico acesse 

de forma remota a receita, dispensando a necessidade de uma via física. 

 

A plataforma foi criada justamente para possibilitar a utilização da Telemedicina pelos 

médicos e pacientes, de forma ampla, ou seja, que o ato médico seja pleno, e atinja 

sua finalidade de forma integral. 

 

Outro ponto bastante importante a destacar, é o direito do paciente, beneficiário de 

plano de saúde, na cobertura de consulta médica realizada por meio tecnológico, isto 

é, teleconsulta. 

 

O direito do beneficiário foi confirmado pela ANS – Agência Nacional de Saúde 

Suplementar que emitiu a Nota Técnica nº 7/2020/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, 

reconhecendo que a teleconsulta não é um novo procedimento e, portanto, está 

contemplada no rol de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios a serem 

fornecidos pelas operadoras de planos de saúde por se tratar de modalidade de 

atendimento não presencial. 
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Segundo a ANS “não se faz necessário nem adequado atualizar o Rol de 

Procedimentos e Eventos de Saúde no que tange à inclusão de procedimentos (anexo 

I) e/ou alteração de diretrizes de utilização (Anexo II), nem tampouco às regras de 

cobertura dispostas na RN 428/2017, devendo-se considerar que os atendimentos por 

meio de telessaúde já são de cobertura obrigatória, na medida em que cumprem as 

orientações normativas dos Conselhos Profissionais de Saúde e/ou do Ministério da 

Saúde. 

 

A agência reguladora ainda foi além, ao determinar que as operadoras possibilitem aos 

seus beneficiários a teleconsulta, bem como reforçou que tais atendimentos são de 

cobertura obrigatória caso haja previsão no contrato celebrado entre a operadora de 

plano de saúde e o prestador de serviços médico-hospitalares 

 

Nesse sentido, o beneficiário deve contatar a sua operadora, cooperativa ou 

seguradora de saúde e solicitar indicação de profissional que preste o serviço de 

teleconsulta. 

 

Outro ponto importante é que a obrigatoriedade de cobertura de atendimento por 

telemedicina abrange tanto os profissionais de saúde que compõe a rede credenciada 

quanto os profissionais não credenciados, caso haja no contrato de assistência médica 

previsão de livre escolha, o que nesse caso, autorizará o reembolso na forma prevista 

contratualmente. 

 

O objetivo da referida Nota Técnica é esclarecer as questões envolvendo a 

teleconsulta, de modo a ser disponibilizado pelas operadoras de planos de saúde, 

através dos prestadores de serviços, e com isso, possibilitar aos beneficiários a sua 

utilização, reduzindo o deslocamento e contribuindo com as medidas de isolamento 

adotadas pelas autoridades sanitárias. 

 

Diante desse cenário e considerando as disposições legais e o posicionamento 

adotado tanto pelo Ministério da Saúde no âmbito público, como pela ANS no âmbito 

da saúde suplementar, é evidente o direito do paciente a utilização segura da 

Telemedicina, respeitado os princípios éticos da medicina 
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REQUISIÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
 
Com o avanço da pandemia, a briga por leitos hospitalares se agravou e começa a 

bater as portas do Poder Judiciário. A preocupação não é de hoje. Desde o registro do 

primeiro caso de COVID-19, os especialistas em saúde chamam a atenção quanto a 

necessidade do isolamento social para achatar a “curva de propagação do vírus”, dada 

a pouca oferta de leitos de UTI na rede pública de saúde. 

 

De acordo com dados do CNES, o Brasil tem hoje aproximadamente cerca de 40,6 mil 

leitos de UTI. Parece pouco, mas o total de leitos existentes cumpre a recomendação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1 a 3 leitos para cada 10 mil 

habitantes – o índice brasileiro é próximo de 2. O problema é a distribuição desigual, 

isso porque, mais da metade dos leitos estão na rede privada de saúde para utilização 

pelos usuários de planos de saúde (cerca de 1/4 da população) e a outra parte, para 

os usuários do SUS (3/4 da população). Em 6 (seis) Estados da Federação localizados 

na região Norte e Nordeste, o índice de leitos de UTI é menor do que 1 para cada 10 

mil habitantes. Assim, enquanto os leitos de UTIs privados têm taxa de ocupação 

média de 75%, os do SUS chegam a 95%.  

 

Mesmo com o esforço de alguns gestores públicos para implantação de novos leitos 

de UTI em caráter de urgência (hospitais de campanha), o rápido aumento dos 

números de casos da doença levou alguns Estados e Municípios ao total esgotamento 

dos recursos, fazendo com que seja necessário buscar alternativas para prover o 

atendimento à saúde. 

 

É nesse contexto que a chamada “requisição administrativa” é utilizada pelo Poder 

Público. Prevista no art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, permite à “autoridade 

competente”, em casos de iminente perigo público, usar da propriedade particular, 

assegurando ao proprietário a indenização posterior, se houver dano, medida que 

também ganhou reforço pela lei de combate a pandemia, nº 13.979. 

 

A finalidade da requisição administrativa é sempre preservar a sociedade contra 

situações de perigo público iminente, e ela só não será legítima se não estiver 

configurada a situação de perigo mencionada na Constituição, e se, é claro, for 

executada ao arrepio dos princípios que regem a Administração Pública, como os da 

razoabilidade, impessoalidade, moralidade e legalidade. 
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No caso da Covid-19, a Lei Federal nº 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, previu, em seu art. 3º, 

inciso VII, a possibilidade do Ministério da Saúde e dos gestores locais, adotarem a 

requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, assegurada a 

indenização posterior e justa. 

 

A Lei Orgânica da Saúde, que regula o SUS, também autoriza requisições no caso de 

“necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias”. 

 

Entretanto, desde o início da pandemia houve poucas requisições de leitos 

hospitalares. A maioria das requisições administrativas foram direcionadas para 

insumos e equipamentos de proteção individual. 

 

Com o crescente número de casos, e o esgotamento dos recursos na rede pública, no 

final de março de 2020, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ingressou com Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 671 perante o Supremo Tribunal 

Federal - STF, pedindo a regulação pelo poder público da utilização dos leitos de UTIs 

nos hospitais privados durante a pandemia. Com base em princípios fundamentais 

como o direito à saúde, à vida, à igualdade e à dignidade humana, o partido alegou 

que o SUS deveria assumir integralmente a gestão de hospitais e profissionais da 

saúde públicos e privados, a fim de garantir o acesso igualitário aos serviços por meio 

de uma fila única. 

 

Entretanto, o relator Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à ADPF por 

entender  ser prematuro concluir pelo descumprimento do preceito fundamental, isso 

porque, “não se pode presumir a ocorrência de omissão dos gestores públicos na 

contenção da covid-19, já que existem diversas normas que viabilizam a requisição 

administrativa, e a atuação do judiciário nesse sentido desrespeitaria o princípio da 

Separação dos Poderes, uma vez que a matéria é de competência privativa do Poder 

Executivo, sem prejuízo do posterior controle de constitucionalidade e legalidade por 

parte do Poder Judiciário”. 

 

O receio é que se o sistema de saúde entrar em colapso, e as requisições 

administrativas forem realizadas de forma desordenada e sem critérios, não sobrem 

leitos para a parcela da população que é atendida pelo setor privado, em especial, os 
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beneficiários de planos de saúde, o que causa grande preocupação para os gestores. 

E isso já começa a acontecer.  

 

Diante da sobrecarga do setor público, diversos Estados e Municípios têm editado 

decretos para declarar a calamidade pública, autorizando os gestores locais a 

procederem com requisições de leitos em hospitais privados. O problema é que em 

algumas localidades sequer há leitos disponíveis de UTI, seja no público ou no privado. 

 

Com tantas incertezas, a Confederação Nacional de Saúde – CNSaúde, ingressou com 

a ADI 6362 perante o STF, para seja dada uma interpretação aos artigos da Lei nº 

13.979/20, de forma que as requisições administrativas realizadas por Estados e 

Municípios sejam feitas de forma coordenada com o Ministério da Saúde, caso 

contrário haverá insegurança jurídica e prejuízo ao direito à saúde, bem como violação 

ao princípio de livre iniciativa e ao direito à propriedade, acarretando sérios prejuízos 

ao sistema de saúde privado. 

 

Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), preocupado com uma possível 

judicialização, aprovou uma nota técnica na tentativa de reorganizar às requisições 

administrativas. A nota afirma que se a capacidade de leitos à disposição do SUS 

estiver esgotada, e a rede privada não se interessar por um contrato público, os leitos 

deverão ser requisitados. A proposta também defende a criação de Centros de 

Operações de Emergência Estadual, que seriam responsáveis por acionar os planos 

de contingência e monitorar os recursos para a crise, em articulação com o Ministério 

da Saúde. Segundo o CNJ, a medida vai agilizar a assistência médica, além de poder 

gerar economia aos cofres públicos. A nota também prega a negociação antes da 

requisição e judicialização dos leitos. 

 

Nesse sentido, alguns Estados e Municípios, a exemplo de São Paulo, já chegaram a 

acordos para uso da rede privada sem a necessidade de disputas na Justiça, pelo 

menos no que toca a utilização dos leitos. 

 

Não se sabe ao certo, se a tentativa de “tabelar” ou de pré-fixar um valor ao particular 

nessas negociações poderá ser questionadas na Justiça. Até porque, diante da 

altíssima demanda dos bens que dão suporte ao atendimento do Covid-19, é muito 

provável que grande parte dos leitos requisitados administrativamente possa 

comprometer o atendimento ao setor privado, atribuindo a estes uma 

responsabilização civil pelo inadimplemento contratual. 
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Ora, além da clareza do texto constitucional, que alude a “indenização justa”, enfatiza 

a doutrina que “se o uso da res gerar um prejuízo a seu proprietário, danos emergentes 

e lucros cessantes, este terá garantida a indenização, de forma a não sofrer 
empobrecimento por força estatal”. 
 

Dito isso, aquele que tiver sido atingido pela requisição administrativa decorrente do 

Covid-19 deverá munir-se de todas as provas dos prejuízos que tal ato de império lhes 

causar, de forma que, na hipótese do Estado não ressarci-lo de forma integral, ele 

possa se valer do Judiciário para receber a “justa indenização” prevista na Magna 

Carta. 
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A ESCOLHA DE SOFIA – Dilemas sobre ausência de leitos 
 

Os problemas que se estão se agravando em nosso país com referência a escassez 

de recursos, principalmente de aparelhos respiradores e de leitos de UTI, para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, fazem com que tenhamos que nos preocupar com as 

escolhas que as unidades de atendimento deverão realizar, no sentido de realizar a 

necessária triagem a fim de saber quem terá acesso ao tratamento e aos recursos 

existentes e quem, possivelmente, irá morrer, se a curva de crescimento dos infectados 

não  reduzir e a população não atender as determinações de isolamento social. 

Estamos falando da chamada “Escolha de Sofia” que transfere aos profissionais da 

saúde, em momentos de forte pressão e stress, a decisão de escolher quem poderá 

ser salvo, diante da situação de profunda escassez de recursos. 

 

Esse tema esteve em evidência nos últimos dias, principalmente na Itália e Espanha, 

como informado pelos noticiários, pois os sistemas de saúde daqueles países, públicos 

e privados, não estavam preparados para atender a citada demanda de cuidados em 

razão da pandemia, sem qualquer precedente na história da humanidade. 

 

Sabemos que em alguns lugares do Brasil o sistema de saúde começa a emitir ruídos 

de sinais de esgotamento, pois já não existem UTIs para todos que necessitam da 

mencionada atenção. E, pelo que nos informam os experts, ainda não estamos no pior 

momento. 

 

Num cenário de escassez de recursos todos serão afetados: ricos e pobres, famosos 

ou anônimos, brancos e negros, com alta ou baixa escolaridade. 

 

Enganam-se aqueles que acreditam que, por possuírem um bom plano privado de 

assistência à saúde, têm a garantia de tratamento, disponibilidade e acesso às UTIs. 

ou aos aparelhos respiradores, não obstante tais tratamentos se encontrarem no Rol 

de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS.  

 

Ora, se a demanda for absolutamente excessiva, a impossibilidade de acesso irá atingir 

a rede pública e, também, a rede privada de hospitais. 
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Isso porque, como já dito, a estrutura hospitalar privada poderá ser utilizada no 

atendimento aos pacientes do SUS em razão das requisições administrativas que 

poderão ser realizadas pelo Poder Púbico nos termos da Lei nº 13.979/20. 

 

Aliás, verifica-se que em um país com dimensões continentais, muitos hospitais 

privados, por não terem recursos para a aquisição de EPIs, respiradores, sistemas de 

controle de infecção, remodelagem de UTIs, etc., estão sendo obrigados a realizar 

parcerias com municípios e Estados, a fim de viabilizar recursos financeiros para o 

mencionado atendimento, restringindo, ainda mais, a disponibilidade de vagas para a 

saúde suplementar.  

 

Consequentemente, ninguém tem a garantia, seja no sistema público e/ou no sistema 

privado, que terá acesso aos recursos necessários para o enfrentamento do COVID-

19 no momento da efetiva necessidade. 

 

Importante lembrar que a OMS – Organização Mundial da Saúde, no particular da 

necessidade de leitos, estabelece um parâmetro de 1 a 3 leitos para cada 10 mil 

pessoas. 

 

Em recente estudo, a Imperial College London, analisando vários países do mundo, 

considera que se o Brasil cumprisse o distanciamento social de toda a sua população, 

831 mil pessoas teriam a necessidade de leitos, num cenário de 55 mil vagas 

disponíveis.  

 

Portanto, de fato a insuficiência de leitos é situação posta.    

 

Nesse cenário, é imperioso à luz de situações de catástrofe definir critérios objetivos 

de triagem, priorização de atendimento e disponibilização de leitos por parte dos 

órgãos governamentais de saúde e de classe da área da saúde.  

 

Tudo para que quando ocorrer de fato o colapso generalizado, não ocorra aplicação 

de critérios desencontrados que podem ensejar tratamento injusto e desigual.  

 

Na Itália se adotou diferentes critérios de priorização de atendimento em diferentes 

regiões, como: idade, existência de doenças preexistentes e situações nas quais a 

probabilidade de alta médica era mais rápida. 
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Em outros lugares do mundo, por exemplo, se priorizou o atendimento de pacientes da 

área da saúde, pelo efetivo potencial positivo que esses, após curados, têm de trazer 

auxílio para outras pessoas. 

 

Especialistas em políticas de catástrofe indicam que o critério de ordem de chegada 

não tem se mostrado o mais adequado. Acentuam, ainda, que o único critério que não 

pode ser admitido é o subjetivo, o qual pode ensejar discriminações e decisões 

inadequadas. 

 

O mais utilizado critério de priorização de atendimento é aquele fundamentado na: (i) 

“probabilidade de sobrevivência tanto em reação a doença em si, como no pós 

pandemia” e na (ii) “gravidado do caso”. 

 

Atualmente, os elementos que norteiam o tema da priorização de vagas no Brasil 

decorrem de duas fontes principais. Uma geral, representada pela Resolução CFM 

2156/16 e outra específica para COVID-19, denominada Princípio de Triagem em 

Situações de Catástrofe e Protocolos de Pandemia, da Associação Brasileira de 

Medicina Intensivista – AMIB. 

 

Alguns conselhos e secretarias de saúde de forma esparsa têm editado outros 

protocolos. 

 

Importante destacar que a Faculdade de Medicina da USP, respeitando os critérios do 

CFM e AMIB, criou ferramenta utilizando inteligência artificial, que através de 

algoritmos que analisam informações do paciente por meio de 4 perguntas, classifica 

o nível de prioridade de atendimento do paciente de 1 a 4. 

 

O CREMEP foi o primeiro Conselho do País a editar um esquema de pontuação que 

orienta a definição de priorização do atendimento, utilizando fundamentalmente a 

condição de saúde do paciente e se o mesmo é portador de doenças preexistentes, 

utilizando a informação da idade apenas como critério de desempate. 

 

A definição de critérios objetivos: (i) alivia o peso da difícil decisão do médico que se 

encontra no fronte do atendimento dos hospitais; (ii) auxilia e orienta os médicos que 

não estão acostumados com esse dia a dia e que ora têm seus serviços requisitados 

em razão da necessidade de recursos humanos no combate à doença. 
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Importante destacar que paciente não priorizado não significa paciente desassistido. 

 

Aos pacientes que não tiverem o acesso aos leitos, é garantido a prestação de 

cuidados paliativos e alívio do sofrimento.  

 

Na prática, no SUS, esses dados seriam passados para as respectivas Centrais de 

Regulação de Leitos, que decidiriam a atribuição dos leitos, fundados nos critérios 

técnicos pré-estabelecidos.  

 

A extubação também estaria sujeita à triagem e respectiva priorização de leitos. Não 

para fins de eutanásia, proibida no ordenamento vigente, mas para situações de 

distanásia, onde se aplicaria a ortotanásia à luz da dignidade humana. 

 

Nesse particular, importante lembrar lição do médico Dr. Oliver Wendell Holmes, 

médico e poeta americano, sobre a missão do médico, que é “curar às vezes, aliviar 

frequentemente, confortar sempre”. 

 

Importante registrar que todas essas medidas devem ser documentadas em prontuário 

e devem contar com a participação do paciente quando possível e, na impossibilidade, 

de sua respectiva família. 

 

É importante destacar que nesse conturbado cenário, diante da decisão da priorização 

ser de natureza médica, é preciso que os profissionais médicos tenham proteção legal 

para o risco de judicialização oriunda das citadas decisões, o que impõe a edição de 

norma legal em tal sentido.  

 

Em que pese a delicadeza do tema, sob o aspecto legal, ético e bioético, a fixação de 

critérios objetivos técnicos de priorização de atendimentos, leitos e UTI em situações 

de catástrofe, antes do colapso, por parte dos órgãos oficiais, em âmbito nacional é 

uma das melhores senão a mais adequada forma de se praticar o direito e o tratamento 

isonômico tão necessário nessas horas, tudo para que o subjetivismo não seja utilizado 

em tais situações. 

 

As considerações aqui pautadas não têm por finalidade esgotar o assunto, estabelecer 

juízos de valor definitivos ou já discutir os critérios que deverão ser observados, mas 

apenas trazer à colação este importante assunto, que necessita ser amplamente 

discutido de forma multidisciplinar, principalmente com as entidades médicas, 
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Conselho Nacional de Justiça, OAB, Conselho Nacional do Ministério Público, órgãos 

reguladores, Ministério da Saúde, Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, 

entidades consumeristas, etc., realizando um amplo debate para o estabelecimento de 

guidelines sobre a utilização dos escassos recursos existentes, públicos e privados, 

dentro de princípios da bioética e do biodireito, desonerando os profissionais de saúde 

de ter que realizar a mencionada escolha na beira do leito. 

 

Por fim, é certo a importância de determinar critérios de equidade para o enfrentamento 

da alocação dos escassos recursos existentes, públicos e/ou privados, em 

consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana que se encontra no texto 

constitucional, garantindo assim a mais lídima justiça! 
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