
 
 
 
 

 

 

1ª DEFENSORIA DE 1ª INSTÂNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS RELACIONADOS À SAÚDE 

 

Ofício N.º 211/2020 DPE-AM/SAÚDE 

Manaus – AM, 2 de abril de 2020. 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE 

Av. André Araújo, 701, Aleixo, CEP 69060-000 

Fones: 3643-6316 / 3643-6394 

Nesta       

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR MARCELO MAGALDI ALVES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – Manaus/AM 

Avenida Mário Ypiranga Monteiro Nº 1695 Adrianópolis - CEP: 69057-001 

Fone: 3236-8092/3632-2536 

Nesta       

  

Assunto: Recomendar aos gestores do sistema público de saúde do Estado 

do Amazonas e do Município de Manaus/AM a elaboração de campanha 

para incentivar o uso de máscaras pela população de forma a mitigar a 

propagação da pandemia de COVID-19. 

 

                 Senhores Secretários, 
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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por 

intermédio do Defensor Público titular da 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 

Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, abaixo assinado, vem formular 

RECOMENDAÇÕES, em razão dos fatos e das considerações que passa a expor. 

  

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em 

relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de 

março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 

2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de 

fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que no dia 20/03/2020, o Governo Federal, através 

da PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020, declarou, em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (2019-nCoV); 

  

CONSIDERANDO que dias antes, no dia 16/03/2020, o Governo do 

Estado do Amazonas, por meio do Decreto N. 42.061/2020, decretou situação 

de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas 

já reconheceu a transmissão comunitária do Estado; 
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CONSIDERANDO a notícia recentemente publicada no portal da 

Fundação de Vigilância em Saúde – FVS/AM1, relatando que o Estado do 

Amazonas teria 229 (duzentos e vinte e nove) casos confirmados do novo 

coronavírus, se estendendo por 9 municípios, sendo 29 (vinte e nove) apenas 

nas últimas 24h, com 03 (três) óbitos confirmados e mais 06 (seis) óbitos 

notificados ainda em investigação; 

 

CONSIDERANDO a existência de 350 (trezentos) casos notificados 

aguardando resultado de testagem; 

 

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, em que pesem determinações de cuidados 

de isolamento social e de higiene, são flagrantes situações de aglomeração na 

cidade, sobretudo nos bairros de periferia; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de que sejam adotadas todas as 

cautelas possíveis de modo a evitar ou reduzir o contágio; 

 

CONSIDERANDO a escassez no mercado mundial de equipamentos 

de proteção individual (EPIs), inclusive para os profissionais de saúde; 

 

CONSIDERANDO a notícia amplamente veiculada nos meios de 

comunicação nacionais no sentido de que o Ministério da Saúde estaria 

 
1  http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3809 

http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3809
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3809
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elaborando um protocolo indicando o uso de máscaras inclusive para pessoas 

que não possuem os sintomas da COVID-192; 

  

CONSIDERANDO que a experiência internacional recente tem 

demonstrado a importância da disseminação do uso de máscaras pela 

população no esforço de contenção de contágio, tendo a medida sido 

recentemente expressamente recomendada pelo primeiro-ministro da 

República Tcheca ao presidente dos EUA3, bem como sido adotada com sucesso 

em países asiáticos como Japão e Coréia do Sul4, além da China5; 

  

CONSIDERANDO que, segundo dados divulgados, a taxa de 

internação hospitalar varia de 10 a 20% dos pacientes afetados pela COVID-

19, bem como o risco, reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde6, de 

colapso do sistema de saúde brasileiro em um futuro próximo, razão pela qual 

as medidas de prevenção são imprescindíveis e estratégicas, pois 

possivelmente os leitos hospitalares não conseguirão abarcar o contingente de 

pacientes; 

  

 

2 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/mandetta-diz-que-ministerio-prepara-

protocolo-que-vai-indicar-mascaras-tambem-para-quem-nao-tem-sintomas-de-coronavirus.g 

htmlhttps://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/ministerio-da-saude-vai-fazer-manual-

para-que-as-pessoas-facam-suas-proprias-mascaras-24345279  

 
3  https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tente-atacar-o-virus-a-maneira-checa-primeiro-ministro-da-
republica-checa-aconselha-trump-a-tornar-obrigatorio-uso-de-mascara 

4 https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/01/interna_internacional,1134681/veja-por-

que-os-eua-poderiam-promover-o-uso-de-mascaras-contra-a-pande.shtml 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/como-o-japao-mantem-o-coronavirus-sob-controle/ 
5 https://super.abril.com.br/saude/nao-usar-mascara-durante-a-pandemia-e-um-erro-alertam-
cientistas-chineses/ 
6  https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-
em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/mandetta-diz-que-ministerio-prepara-protocolo-que-vai-indicar-mascaras-tambem-para-quem-nao-tem-sintomas-de-coronavirus.g%20html
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/mandetta-diz-que-ministerio-prepara-protocolo-que-vai-indicar-mascaras-tambem-para-quem-nao-tem-sintomas-de-coronavirus.g%20html
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/mandetta-diz-que-ministerio-prepara-protocolo-que-vai-indicar-mascaras-tambem-para-quem-nao-tem-sintomas-de-coronavirus.g%20html
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/ministerio-da-saude-vai-fazer-manual-para-que-as-pessoas-facam-suas-proprias-mascaras-24345279
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/ministerio-da-saude-vai-fazer-manual-para-que-as-pessoas-facam-suas-proprias-mascaras-24345279
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tente-atacar-o-virus-a-maneira-checa-primeiro-ministro-da-republica-checa-aconselha-trump-a-tornar-obrigatorio-uso-de-mascara
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tente-atacar-o-virus-a-maneira-checa-primeiro-ministro-da-republica-checa-aconselha-trump-a-tornar-obrigatorio-uso-de-mascara
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tente-atacar-o-virus-a-maneira-checa-primeiro-ministro-da-republica-checa-aconselha-trump-a-tornar-obrigatorio-uso-de-mascara
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/01/interna_internacional,1134681/veja-por-que-os-eua-poderiam-promover-o-uso-de-mascaras-contra-a-pande.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/01/interna_internacional,1134681/veja-por-que-os-eua-poderiam-promover-o-uso-de-mascaras-contra-a-pande.shtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/como-o-japao-mantem-o-coronavirus-sob-controle/
https://super.abril.com.br/saude/nao-usar-mascara-durante-a-pandemia-e-um-erro-alertam-cientistas-chineses/
https://super.abril.com.br/saude/nao-usar-mascara-durante-a-pandemia-e-um-erro-alertam-cientistas-chineses/
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html
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CONSIDERANDO que em alguns países, como Áustria e República 

Tcheca, o uso de máscaras de proteção em público já se tornou obrigatório7; 

 

CONSIDERANDO que, após a sinalização do Ministério da Saúde, 

estão sendo amplamente difundidas na imprensa tradicional e nas redes sociais 

técnicas para manufatura de máscaras caseiras, tendo em vista a escassez do 

mercado8; 

 

CONSIDERANDO ainda a NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020-

SCTIE/GAB/SCTIE/MS9, que recomenda que as farmácias do SUS providenciem 

barreiras físicas definindo a distância entre funcionários e usuários, como 

também entre os próprios usuários na fila, de no mínimo 2 metros para filas de 

pacientes sem máscara ou 1 metro para aqueles com máscara, o que pode ser 

tomado como parâmetro adequado para o funcionamento de estabelecimentos 

que permaneçam em funcionamento por conta de sua essencialidade (bancos, 

drogarias particulares, supermercados, entre outros); 

  

CONSIDERANDO ainda a dupla vertente do princípio da 

publicidade, que também obriga a Administração Pública a promover ações de 

caráter educativo, informativo ou de orientação social (art. 37, § 1º, da CF/88), 

mormente em período de crise ou calamidade pública, tal como o que ora se 

apresenta; 

 

Neste contexto, esta 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de  Defesa 

dos Direitos Relacionados à Saúde, RECOMENDA ao Estado do Amazonas e 

ao Município de Manaus sejam envidados esforços para difusão, entre 

a população, do uso de máscaras de proteção de fabricação caseira, de 

 
7  https://observador.pt/2020/03/31/nestes-paises-europeus-usar-mascaras-de-protecao-tornou-se-
obrigatorio/ 
8 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/como-fazer-mascaras-contra-o-
coronavirus-veja-video-e-dicas.ghtml 
9 https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_25000.038808_2020_42-1.pdf 

https://observador.pt/2020/03/31/nestes-paises-europeus-usar-mascaras-de-protecao-tornou-se-obrigatorio/
https://observador.pt/2020/03/31/nestes-paises-europeus-usar-mascaras-de-protecao-tornou-se-obrigatorio/
https://observador.pt/2020/03/31/nestes-paises-europeus-usar-mascaras-de-protecao-tornou-se-obrigatorio/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/como-fazer-mascaras-contra-o-coronavirus-veja-video-e-dicas.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/como-fazer-mascaras-contra-o-coronavirus-veja-video-e-dicas.ghtml
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_25000.038808_2020_42-1.pdf
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modo a auxiliar nos esforços para evitar a propagação do contágio da 

COVID-19, através de ampla estratégia de comunicação e campanha 

publicitária. 

 

RECOMENDA-SE que a campanha estimule ainda outros meios 

de proteção, tais como o isolamento social e a higienização pessoal e 

de superfícies. 

 

Caso já estejam sendo adotadas providências no sentido 

educativo ou mesmo de distribuição de máscaras, bem como a sua 

fabricação, ou outras medidas que visem evitar a propagação da Covid-

19 no Estado do Amazonas, tanto na capital, quanto no interior, 

REQUISITAM-SE, desde já, informações a respeito. 

 

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 necessários, podendo ser contatada por meio do endereço 

eletrônico de e-mail ou telefones indicados no rodapé. 

 

Cordialmente, 

                                                         

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 


