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PORTARIA N.º 0360/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, inciso X, da Lei Complementar n.º 01, de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da 
Lei Promulgada nº 51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 
inciso XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 31/2017-
CSDPE/AM, que cria e regula Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 33/2017-
CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 198/2020-
GDPG/DPE/AM 
 

RESOLVE: 
I- REVOGAR a FGD-6 (Coordenadoria do Interior), a con-
tar de 28/03/2020, nos termos da Lei nº 4.831 de 13 de 
maio de 2019, concedida à Defensora Pública Stefanie 
Barbosa Sobral por meio da Portaria nº 198/2020-
GDPG/DPE/AM; 
II- DESIGNAR a Defensora Pública Gabriela Lima An-
drade como Coordenadora do Polo do Madeira (sede em 
Humaitá), a contar de 28/03/2020, atribuindo-lhe a FGD-6 
(Coordenadoria do Interior), nos termos da Lei nº 4.831 de 
13 de maio de 2019. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 07 de abril de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 365/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 230/2020, 
Ano 5, Edição 1.187, pág. 1, datada de 09/03/2020, que 
nomeou o Defensor Público de 2.ª Classe, Thiago Nobre 
Rosas, para exercer o Cargo de Confiança de Subdefensor 
Público Geral do Estado; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a Defensora Pública de 3.ª Classe Ellen 
Cristine Alves de Melo para exercer suas funções na De-
fensoria Pública da Comarca de Coari, apenas nas filas do 
Projudi, pelo período de 09 a 30 de abril de 2020;  
II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 08 de abril de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 
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  RECOMENDAÇÃO Nº 005/2020 – GDPG/DPE/AM  

 

RECOMENDAÇÃO. DISTANCIA-

MENTO SOCIAL NO TRANSPORTE 

COLETIVO NO MUNICÍPIO DE MA-

NAUS. CARÁTER EMERGENCIAL. 

CRESCIMENTO ACELERADO DO 

CONTÁGIO. COVID-19. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio do Defensor Público Geral, no uso 

das suas atribuições conforme o art. 134, caput, da Cons-

tituição Federal, e art. 4º, VIII, da Lei Complementar n.º 

80/1994; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-

tância internacional decorrente do novo coronavírus 

SARS-CoV-2 responsável pelo surto de 2019, objetivando 

a proteção da coletividade; 

CONSIDERANDO o estado de pandemia da 

Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 

anunciado pela Organização Mundial da Saúde no último 

dia 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergên-

cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

nos termos da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 

3 de fevereiro de 2020;                                              

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 

de março de 2020, que declara situação de emergência 

na saúde pública do Estado do Amazonas e o Decreto nº 

42.100, de 23 de março de 2020, por meio do qual o Go-

verno do Estado do Amazonas decretou estado de cala-

midade pública, dada a necessidade de reprogramação fi-

nanceira, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 

101/2000), sendo dispensado o atingimento dos resulta-

dos fiscais e a limitação de empenho; 

CONSIDERANDO o reconhecido estado de 

transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-2 em todo o 

território nacional, com crescimento geométrico e ascen-

dente no Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que a reduzida quantidade 

de testagens enseja subnotificações, não sendo possível 

aferir, em mínimo grau de certeza, a segurança nas ruas 

quanto a possível infecção; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção 

urgente de medidas voltadas à prevenção da proliferação 

massiva do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas 

registrou, em 7 de abril de 2020, a marca de 532 (quinhen-

tos e trinta e dois) casos confirmados, dos quais, 89% em 

Manaus, com 19 resultando óbito; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.796, de 6 de 

abril de 2020, em que o prefeito de Manaus determinou o 

bloqueio temporário, no período de 07 a 30 de abril de 
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2020, a concessão de gratuidade a idosos no transporte 

coletivo de passageiros no Município de Manaus; 

CONSIDERANDO a reconhecida vulnerabili-

dade do idoso, notadamente aquele hipossuficiente, e que 

necessita do transporte público coletivo para se deslocar, 

inclusive, para ter acesso a serviços essenciais, atual-

mente em pleno funcionamento na cidade; 

CONSIDERANDO a decisão cautelar proferida 

pelo Min. Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Fe-

deral, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 6.341/DF, indicando que, a despeito da edição da Me-

dida Provisória nº 926, pelo Governo Federal, Governado-

res e Prefeitos estão autorizados a adotar medidas vol-

tadas ao combate ao coronavírus1; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adota-

rem medidas de distanciamento social, inclusive nos ser-

viços essenciais, de modo a permitir o seu amplo acesso, 

minimizados o risco de contário; 

       

RESOLVE RECOMENDAR À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANAUS 

1. A observação de distanciamento social mí-

nimo no transporte coletivo de passageiros da Capital, 

                                                      
1 Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noti-

ciaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf, consulta realizada em  

seja ele realizado por ônibus, micro-ônibus, vans, mini-

vans, de modo a manter lotação não superior a 30% da 

capacidade; 

2. A realização ampla fiscalização dos meios de 

transporte coletivos supra, bem como nos terminais de 

passageiros, de modo a assegurar o distanciamento so-

cial mínimo; 

3. A disponibilização de álcool gel nos meios de 

transporte citados supra, bem como nos terminais de pas-

sageiros; 

4. A abertura das janelas de ônibus, micro-ôni-

bus, vans, minivans, de modo a permitir a purificação na-

tural do ar ou, caso não seja possível, a adoção de medi-

das capazes de assegurar a salubridade do ambiente; 

5. A circulação da frota em quantidade sufici-

ente, de modo a garantir a fluxo diário de passageiros; 

6. A manutenção da gratuidade de passagem 

aos idosos, bem como seja assegurado o embarque pre-

ferencial; 

7. A realização de campanha publicitária indi-

cando a etiqueta da tosse e demais medidas preventivas 

a serem adotadas em ambiente público. 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Ele-

trônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

3 de abril de 2020, às 23h55. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
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objetivando a transparência da atuação institucional, no 

que concerne ao tema exposto, à população amazonense.  

Solicita-se resposta ao presente ofício no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de serem 

adotadas medidas cabíveis no sentido obrigar os entes 

públicos a realizarem tais campanhas, dado o relevante 

interesse social e a extrema urgência que medidas desta 

natureza impõem. 

Certo de seu pronto atendimento, esta unidade 

da Defensoria Pública, desde já, se prontifica a fornecer 

todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem neces-

sários, podendo ser contatada por meio do endereço de 

e-mail e telefones indicados nos cabeçalhos e rodapés. 

 

Cordialmente, 

Manaus - AM, 6 de abril de 2020. 

 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

 
 

THIAGO NOBRE ROSAS 
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL 

 
 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 
DEFENSOR PÚBLICO TITULAR DA 

1A DEFENSORIA DE 1A INSTÂNCIA  DOS DIREITOS RELACIONA-

DOS À SAÚDE 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 18 

DE MARÇO DE 2020 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte, às 14h, na sede da Defensoria Pública Geral do Es-
tado do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho Su-
perior, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Supe-
rior, eleito em 29 de novembro de 2019 e empossado em 
10 de janeiro de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. De-
fensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Con-
selheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros na-
tos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas, Dra. Melissa Souza 
Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Mar-
tins da Silva e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 
3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira 
da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 
4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dr. Le-
onardo Cunha e Silva de Aguiar (em suplência a Exma. 
Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda, em 
férias). Ausentes justificadamente os Exmos. Srs. Conse-
lheiros Dra. Caroline Pereira de Souza e Dr. Danilo Ger-
mano Ribeiro Penha. Presente o Presidente da Associa-
ção dos Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 
Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos 
Santos Neto. Constatado o quórum regular de funciona-
mento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reu-
nião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I - 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-
LHEIROS. O Presidente, Exmo. Sr. Defensor Público-Ge-
ral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, iniciou a sessão infor-
mando acerca das medidas editadas para combate ao 
COVID-19 que se avizinha, registrando a diminuição as 
atividades presenciais das unidades e que muito breve 
mais medidas de restrição serão tomadas no decorrer dos 
dias. Em seguida, destacou a reunião realizada junto ao 
Tribunal de Justiça na qual ficou acordado a suspensão 
por 60 (sessenta) dias da Portaria que suspendeu as inti-
mações eletrônicas por meio do SAJ, ficando o acesso 
apenas pelo Portal. Esse acordo é válido apenas para as 
áreas de Família e Maria da Penha. Na oportunidade da-
quela reunião, o Defensor Público-Geral sugeriu a integra-
ção dos sistemas DPE TJ, declarando que o Presidente 
do Tribunal de Justiça se mostrou bastante receptivo à 
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ideia, motivo pelo qual a Divisão de Tecnologia da Infor-
mação já se encontra trabalhando no referido projeto. 
Com a palavra, o Exmo. Sr. Presidente da ADEPAM, Dr. 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto parabenizou o Exmo. 
Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva 
pela condução da crise do novo Coronavírus, situação sui 
generis e ímpar na nossa época e que encontra sensibili-
dade na Administração para tratar o assunto com intuito 
de preservar a saúde de Membro e servidores bem como 
de nossos assistidos e seus respectivos interesses. Suge-
riu, na oportunidade, o Conselho Superior debata e decida 
sobre a questão da meritocracia para o próximo trimestre. 
A Exma. Sra. Corregedoria-Geral Dra. Melissa Souza Cre-
die Borborema destacou que a Corregedoria irá atuar 
junto às Coordenações Temáticas no auxílio ao trabalho 
à distância no período da crise. Por fim, o Exmo. Sr. De-
fensor Público-Geral pontuou que a Defensoria Pública do 
Estado apresentou projeto junto à Assembleia Legislativa 
no Estado no sentido de coibir que as concessionárias de 
água e energia efetuem cortes no período de isolamento 
e que o citado projeto está tramitando em regime de ur-
gência naquela Casa Legislativa. Em relação a Meritocra-
cia, o Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Quei-
roz de Paiva esclareceu que será considerado, a partir da 
data de suspensão do atendimento, como dia não útil, as-
sim como serão considerados cumpridos todos os critérios 
de elegibilidade do Trimestre. Terminou afirmando que 
tempos economicamente difíceis se aproximam e que 
conta com o apoio do Colegiado para enfrentá-lo. IX – 
DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS.1) PROCESSO Nº 
20000.001704/2020 – DPE/AM. INTERESSADO: CARO-
LINE MATOS CARVALHO NORÕES. ASSUNTO: IN-
GRESSO AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEI-
ÇOAMENTO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 
Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas para relatoria. 2) 
PROCESSO Nº 20000.001834/2020 – DPE/AM. INTE-
RESSADO: GRUPO DE TRABALHO DO INTERIOR. AS-
SUNTO: REVISÃO DE METAS. Distribuído, por sorteio 
eletrônico, à Exma. Sra. Conselheira Dra. Adriana Mon-
teiro Ramos Tenuta para relatoria. 3) PROCESSO Nº 
20000.001800/2020 –DPE/AM. INTERESSADO: EDU-
ARDO CÉSAR RABELLO ITUASSÚ. ASSUNTO: RE-
CURSO – MERITOCRACIA. Distribuído, por sorteio ele-
trônico, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de 

Souza para relatoria. 4) PROCESSO Nº 
20000.00XXX1/2020-DPE/AM. INTERESSADO: COR-
REGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO 
PARA ABERTURA DE PAD. Distribuído, por sorteio ele-
trônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio Mar-
tins da Silva. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUS-
SÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.011079/2019-DPE/AM. INTERESSADA: ELLEN 
CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: INGRESSO 
AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEIREDO 
SEREJO MESTRINHO. Após lido o Relatório pelo relator, 
o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas pediu 
vista do presente processo. 2) PROCESSO Nº 
20000.0106356/2019-DPE/AM. INTERESSADO: ESUD-
PAM. ASSUNTO: CRIAÇÃO DA REVISTA DA DEFEN-
SORIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE 
PEREIRA DE SOUZA. Retirado de pauta por ausência da 
Relatora. Registrada a saída dos Exmos. Exmos. Srs. Pre-
sidente do Conselho Superior, Dr. Ricardo Queiroz de 
Paiva, e do Presidente da ADEPAM Dr. Arlindo Gonçalves 
dos Santos Neto para participar de reunião do Governador 
do Estado com os Poderes, tendo como tema o novo co-
ronavírus e as medidas que vêm sendo adotadas. 3) PRO-
CESSO Nº 20000.000521/2020-DPE/AM. INTERES-
SADO: SARAH DE SOUZA LOBO. ASSUNTO: RE-
CURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELA-
TORA: DRA. POLLYANA SOUZA VIEIRA. O Colegiado 
acolheu, por unanimidade, o voto da Exma. Sra. Relatora, 
que votou entendendo que assiste razão às recorrentes, 
tendo em vista o evidente equívoco no momento da fixa-
ção das metas e voto pela correção das Resoluções n. 
32/2019-CSDPE/AM (4º trimestre 2019), como na Reso-
lução n. 39/2019 CSDPE/AM (1º trimestre 2020), para 
constar a 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Especiali-
zada em Sucessões, como subárea Inicial e, em relação 
à contabilização das 140 (cento e quarenta) Petições Ini-
ciais como ‘atos judiciais”, para efeitos de meritocracia, re-
ferente ao 4º trimestre de 2019, votou pelo acolhimento do 
pedido, isso porque, as metas a serem alcançadas no 4º 
Trimestre pela unidade era de 53 atos e a Defensoria atin-
giu 140 atos. Por fim, ressalta-se que, além do espelho do 
sistema de Relatórios anexo às fls. 10/11, a DEPLAN, na 
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manifestação de fls. 15/16, ratificou o quantitativo apre-
sentado pelas Recorrentes, portanto, não viu necessidade 
de remessa do processo ao setor para um novo cálculo. 4) 
PROCESSO Nº 20000.000685/2020-DPE/AM. INTERES-
SADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: PRO-
POSTA DE ENUNCIADO (MINUTA DE RESOLUÇÃO 
ALTERANDO A RESOLUÇÃO Nº 004/2018-CSDPE/AM 
– DR. THIAGO ROSAS). Aprovado por maioria a minuta 
de Resolução, vencidos os votos das Exmas. Sras. Con-
selheiras Dra. Melissa Souza Credie Borborema e Dra. 
Adriana Monteiro Ramos Tenuta que votaram pela su-
pressão da parte final no art. 2º da minuta aprovada. E por 
não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presi-
dente do Conselho Superior deu a presente sessão por 
encerrada, às 16:30h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secre-
tária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente 
ata, que vai por todos assinada.  
 
 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020 – SAÚDE/DPE/AM  

 

RECOMENDAÇÃO. DISPONIBI-

LIDADE DE TERAPIA MEDICA-

MENTOSA BASEADA EM CLO-

ROQUINA/HIDROXICLORO-

QUINA. NECESSÁRIA OTIMIZA-

ÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE 

SAÚDE PARA RECEBER PACI-

ENTES COM COVID-19. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio do Defensor Público titular da 1a 

Defensoria de 1a Instância dos Direitos Relacionados à 

Saúde, no uso das suas atribuições conforme o art. 134, 

caput, da Constituição Federal, e art. 4º, VIII, da Lei Com-

plementar n.º 80/1994; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-

tância internacional decorrente do novo coronavírus 

SARS-CoV-2 responsável pelo surto de 2019, objetivando 

a proteção da coletividade; 

CONSIDERANDO o estado de pandemia da 

Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 

anunciado pela Organização Mundial da Saúde no último 

dia 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergên-

cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

nos termos da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 

3 de fevereiro de 2020;                                              

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 

de março de 2020, que declara situação de emergência 

na saúde pública do Estado do Amazonas e o Decreto nº 

42.100, de 23 de março de 2020, por meio do qual o Go-

verno do Estado do Amazonas decretou estado de cala-

midade pública, dada a necessidade de reprogramação fi-

nanceira, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 

101/2000), sendo dispensado o atingimento dos resulta-

dos fiscais e a limitação de empenho; 

CONSIDERANDO o reconhecido estado de 

transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-2 em todo o 
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território nacional, com crescimento geométrico e ascen-

dente no Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas 

registrou, em 7 de abril de 2020, a marca de 532 (quinhen-

tos e trinta e dois) casos confirmados, dos quais, 89% em 

Manaus, com 19 resultando óbito; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.796, de 6 de 

abril de 2020, em que o prefeito de Manaus determinou o 

bloqueio temporário, no período de 07 a 30 de abril de 

2020, a concessão de gratuidade a idosos no transporte 

coletivo de passageiros no Município de Manaus; 

CONSIDERANDO a reconhecida vulnerabili-

dade do idoso, notadamente aquele hipossuficiente, e que 

necessita do transporte público coletivo para se deslocar, 

inclusive, para ter acesso a serviços essenciais, atual-

mente em pleno funcionamento na cidade; 

CONSIDERANDO a decisão cautelar proferida 

pelo Min. Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Fe-

deral, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 6.341/DF, indicando que, a despeito da edição da Me-

dida Provisória nº 926, pelo Governo Federal, Governado-

res e Prefeitos estão autorizados a adotar medidas vol-

tadas ao combate ao coronavírus2; 

                                                      
2 Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noti-

ciaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf, consulta realizada em  

CONSIDERANDO que a suspensão, na rede 

pública de saúde, de atendimentos ambulatoriais e de ci-

rurgias eletivas, bem como a adoção de isolamento social 

podem ter impactado na redução de taxas de ocupação 

de leitos de UTI; 

CONSIDERANDO que a reduzida quantidade 

de testagens enseja subnotificações, não sendo possível 

aferir, em mínimo grau de certeza, a segurança nas ruas 

quanto a possível infecção; 

CONSIDERANDO casos identificados de ele-

vada demora na coleta e testagem de pacientes suspeitos 

de infectados pelo SARS-CoV2; 

CONSIDERANDO casos comprovados pela 

Defensoria Pública de falsos negativos em testagem para 

Covid-19; 

CONSIDERANDO que a reduzida quantidade 

de testagens enseja subnotificações, não sendo possível 

aferir, em mínimo grau de certeza, a segurança nas ruas 

quanto a possível infecção; 

CONSIDERANDO que, na data de 08 de abril 

de 2019, o Amazonas já figura como a unidade da Fede-

ração com maior incidência do SARS-CoV2, e 2a unidade 

da Federação com maior índice de mortalidade; 

3 de abril de 2020, às 23h55. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
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CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas 

tem realizado estudos clínicos de aplicação do medica-

mento Cloroquina em pacientes com Covid-19; 

CONSIDERANDO que o crescente aumento 

de pacientes com Covid-19 tem levado à procura por aten-

dimento nas diversas unidades de saúde, inclusive Unida-

des Básicas de Saúde; 

CONSIDERANDO que o tratamento tardio dos 

pacientes com Covid-19 tem ocasionado a procura por as-

sistência médica de pacientes já na fase grave para crítica 

junto aos Prontos Socorros, levando à necessidade de in-

tubação e internação nestes Prontos Socorros; 

CONSIDERANDO as orientações sobre o uso 

da Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento do 

Covid-19 feitas pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que, conforme Nota Técnica 

10/2020 – SEAASC/SUSAM, o Estado do Amazonas re-

cebeu cloroquina suficiente para apenas 611 tratamentos; 

CONSIDERANDO a recente liberação, pelo Mi-

nistério da Saúde, do uso da cloroquina e da hidroxicloro-

quina em pacientes com Covid-19 mediante responsabili-

zação do médico prescritor e esclarecimento adequado ao 

paciente; 

CONSIDERANDO protocolo terapêutico ado-

tado por diversas unidades de saúde da rede privada em 

São Paulo, notadamente no tratamento precoce de paci-

entes em grupos de risco, maximizando assim as possibi-

lidades de cura da doença e minimizando ocorrências de 

internação em UTI e óbitos; 

RESOLVE RECOMENDAR AO ESTADO DO 

AMAZONAS 

1. A otimização de funcionamento no atendi-

mento a pacientes com Covid-19 nos Pronto Socorros, de 

modo reduzir o tempo de espera pela intervenção médica 

e medicamentosa, fazendo-se necessário, se for o caso, 

a implantação de leitos de campanha para triagem rápida 

e exames clínicos e/ou de imagem; 

2. O levantamento de leitos ociosos hospitala-

res, inclusive de terapia intensiva, de modo a possibilitar 

o adequado isolamento de pacientes com Covid-19, de 

modo a postergar o colapso no sistema público de saúde; 

3. A disponibilização de EPI aos profissionais 

de saúde para o manejo de pacientes com Covid-19, nos 

termos da constantes da NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, bem como equipa-

mentos que se fizerem necessários a fim de reduzir a pos-

sibilidade de contaminação no ambiente hospitalar, como, 

por exemplo, circuito fechado de aspiração, isolamentos 

com pressão negativa e filtro HEPA; 

4. A solicitação, junto ao governo federal, de 

fornecimento Cloroquina e/ou Hidroxicloroquina, em 

quantidade realista e adequada para o tratamento de pa-

cientes com Covid-19 no Estado do Amazonas, como es-

tratégia para redução da curva de infecção; 
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5. A disponibilização do medicamento aos mé-

dicos das redes pública (inclusive na atenção primária) e 

privada para que possam, dentro da autonomia médica, 

prescrever aos pacientes com suspeita de Covid-19; 

6. A requisição administrativa dos medicamen-

tos junto a drogarias, fornecedores e hospitais privados, a 

fim de possibilitar ao Estado a regulação ao acesso ao tra-

tamento mediante prescrição médica. 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Ele-

trônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

objetivando a transparência da atuação institucional, no 

que concerne ao tema exposto, à população amazonense.  

 

Solicita-se resposta ao presente ofício no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de serem adotadas medidas cabíveis no sentido obrigar 

os entes públicos a realizarem tais campanhas, dado o re-

levante interesse social e a extrema urgência que medidas 

desta natureza impõem. 

 

Certo de seu pronto atendimento, esta unidade 

da Defensoria Pública, desde já, se prontifica a fornecer 

todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem neces-

sários, podendo ser contatada por meio do endereço de 

e-mail e telefones indicados nos cabeçalhos e rodapés. 

 

Cordialmente, 

 

Manaus - AM, 8 de abril de 2020. 

 

 
 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 
DEFENSOR PÚBLICO TITULAR DA 

1A DEFENSORIA DE 1A INSTÂNCIA  DOS DIREITOS RELACIONA-

DOS À SAÚDE 
 


		2020-04-08T20:21:35-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:21:52-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:22:06-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:22:26-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:22:44-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:23:03-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:23:21-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:23:38-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-04-08T20:23:56-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191




