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Recomendação nº 05/2020 

  

  

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da Defensoras Públicas ao final subscritas, com 

arrimo no art.4º, incisos X e XI da Lei Complementar Federal nº 80/94, vem expor e recomendar o que segue: 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição essencial à justiça, à promoção dos direitos 

humanos e à defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita a todos os necessitados, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que é objetivo da Defensoria Pública promover a dignidade da pessoa humana e 

a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade 

dos direitos humanos, conforme art.3º-A da Lei Complementar Federal nº 80/1994; 

  

CONSIDERANDO o período excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que 

enseja a necessidade de adoção de políticas públicas específicas para a parcela da população mais vulnerável; 

  

  

  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids, 

todo portador do vírus da aids tem direito à assistência e ao tratamento sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida; 

  

CONSIDERANDO que a Portaria de Consolidação de nº 05, de 28 de setembro de 2017, estabeleceu diretrizes para a efetivação 

do programa nacional de vigilância, prevenção e controle das IST e do HIV/AIDS (art. 274); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas que possuem comorbidades e integram o grupo de risco acesso aos 

testes e terapias que assegurem sua saúde e, sobretudo, sua imunidade e o isolamento social possível, a fim de evitar a contaminação pelo 

novo coronavírus; 

  

CONSIDERANDO as orientações emanadas do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, para o cuidado da PVHIV durante a pandemia, especialmente as seguintes diretrizes: 

  

1.      De acordo com o Ofício Circular nº 15/2020/CGIST/.DCCI/SVS/MS, buscando reduzir o tempo de 

permanência das pessoas nos serviços de saúde e agilizar o atendimento de suas necessidades durante a 



emergência de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, foi proposta a distribuição de autotestes de 

HIV em caráter emergencial e extraordinário para populações-chave e prioritárias que buscam a testagem nos 

serviços de saúde. 

  

2.      Por meio do Ofício Circular nº 8/2020/CGAHV/.DCCI/SVS/MS, foi reiterada a importância da: 

(i) imunização para influenza e pneumococos, de acordo com o preconizado no Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas de Manejo da infecção pelo HIV, independentemente da contagem de linfócitos T CD4. (ii) as 

dispensações de fármacos para até 4 meses no tocante a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP); (iii) as dispensações de 

medicamentos para até três meses no que pertine à terapia antirretroviral, especialmente, para indivíduos com 

contagem de linfócitos T – CD4 < 500 cels/ml. 

  

CONSIDERANDO, por fim, a notícia-fato trazida ao Núcleo de Defesa dos Vulneráveis da Defensoria Pública, por meio da ONG 

Articulação AIDS/RN, no que se refere à suspensão do atendimento do Ambulatório Trans do Hospital Giselda Trigueiro, deixando homens 

e mulheres trans em situação de vulnerabilidade e desassistência; 

  

RECOMENDA, com base nas orientações provenientes do Ministério da Saúde, que visam a tutelar a saúde da 

PVHIV/IST durante a pandemia, que: 

  

(i) sejam ofertados autotestes para HIV, disponibilizando uma unidade para pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade para contrair o HIV e até 5 unidades para que estas pessoas possam disponibilizar para seus pares e/ou 

parceiros; 

  

(ii) seja ampliada, pela Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT), para até 04 meses, a dispensação de 

medicamentos para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), a fim de reduzir a circulação de indivíduos em serviços de saúde; 

  

(iii) seja ampliada, pela Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT), para até 03 meses, a dispensação de 

medicamentos no que pertine à terapia antirretroviral, especialmente, para indivíduos com contagem de linfócitos T – CD4 

< 500 cels/ml; 

  

(iv) seja realizada campanha de vacinação contra influenza e pneumococos para a população LGBTQI+; 

  

(v) seja reativado, com máxima urgência, ainda que em outra unidade hospitalar, o serviço de saúde que era 

prestado pelo Ambulatório Trans do Hospital Giselda Trigueiro, eis que se revela indispensável para a manutenção da 

integridade física e para acompanhamento do estado de saúde das pessoas trans.     

  

Solicitamos que a resposta à presente recomendação seja encaminhada à Defensoria Pública Estadual via e-mail 

(annapaulacavalcante@dpe.rn.def.br ou tutelacoletiva@dpe.rn.def.br), no prazo de 72h (setenta e duas horas), a contar 

do recebimento eletrônico deste ofício, acrescentando informações que sejam pertinentes à demanda apresentada. 

  

Desde logo, agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário à 

salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

  

Atenciosamente, 

  

  

  

Anna Paula Pinto Cavalcante 

Defensora Pública do Estado 

  

Cláudia Carvalho Queiroz 

Defensora Pública do Estado 

mailto:annapaulacavalcante@dpe.rn.def.br


Coordenadora do NUDEV 

  

  

  

  

  

Coordenadora do NUET 

  
  

 
 

 

 


