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OFÍCIO Nº 094/2020 – GDJR                                     Manaus, 16 de Abril de 2020. 

                                              
 
A Sua Senhoria a Senhora,  
SIMONE PAPAIZ  
Secretária de Estado da Secretaria de Saúde do Amazonas - SUSAM 
Av. André Araújo, 701 – Aleixo. 
Nesta. 
 
 
Assunto: Hospital Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado.  
 
                  
 Senhora Secretária, 

 

A situação epidemiológica do Coronavírus no estado do Amazonas está 

crescendo de forma assustadora. Todos os dias, os números de casos vêm 

aumentando, entrando o Estado num ranking preocupante, como o primeiro no país 

em número de casos por 100 mil habitantes. Hoje, já passam de 1,7 mil os 

números de pacientes infectados, com uma estimativa expressiva do número de 

óbitos. 

Os hospitais de média e alta complexidade estão lotados. A maioria dos 

pacientes que interna apresenta sintomas graves, como dificuldade para respirar e 

febre alta. Mas a preocupação ainda é grande, porque além dos casos de Covid -

19, tem outras complicações que fazem parte da rotina, no atendimento de 

pacientes com traumas, e outras patologias que não devem ser ignoradas. Hoje, a 

população está procurando todos os hospitais de média e alta complexidade, que 

estão atendendo tanto os casos de Coronavírus quanto de outras doenças, o que 

aumenta a vulnerabilidade de contaminação.  

Recebemos a denuncia e imagens de um vídeo no Hospital e Pronto 

Socorro João Lúcio Machado, onde percebe-se 14 corpos (empacotados) com 

confirmação ou suspeitos de Covid -19 nos corredores e leitos, junto com outros 

pacientes, em total descompasso com os cuidados mínimos exigidos. Nesses 

mesmos locais, tinham médicos, enfermeiros e técnicos transitando pela unidade, 
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em atendimento a outras vítimas do Coronavírus. Uma situação grave e muito 

preocupante, o que nos leva a concluir que o vírus está circulando dentro dos 

hospitais sem o mínimo de cuidado, conforme preconizado nos protocolos de 

cuidados desta doença.  

Temos conhecimento dos esforços do estado nesta pandemia, mas ainda 

assim, frente às fortes imagens apresentadas, solicitamos à Secretaria de Saúde 

(SUSAM) que reforce todas as ações e recomendações para evitar o desrespeito 

às pessoas falecidas e a ampliação dos riscos aos outros pacientes que estão 

tratando de outra patologia, além dos acompanhantes e todos os trabalhadores.  

Diante do exposto e da gravidade dos fatos, solicitamos providências com 

a devida urgência sobre o descaso apresentado e medidas emergenciais de ação 

para a redução dos problemas recorrentes da Covid -19.  

 

 

Atenciosamente, 

                    

JOSÉ RICARDO WENDLING 
Deputado Federal – PT/AM 


