MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRITA
Procedimento nº 01708.000.012/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

RECOMENDAÇÃO Nº 012/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, através da
Promotora de Justiça que subscreve a presente Portaria, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a" da Lei
Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e art. 8.º, § 1.º da
Lei n.º 7.347/85;
CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 127 da Constituição Federal,
segundo o qual o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina em seu artigo 196 que “a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, sendo certo
que a vida é o bem maior a ser protegido pela ordem jurídica, devendo ser prioridade
para todo gestor público, sobretudo em época de pandemia;
CONSIDERANDO a publicação, pelo Ministério da Saúde, de NOTA TÉCNICA Nº
6/2020-COSMU/CGCIVI/DAES/SAPS/MS1, que versa sobre a ATENÇÃO ÀS GESTANTES
NO CONTEXTO DA INFECÇÃO SARS-COV-2, pontuando que nos serviços de saúde em
geral e, portanto, também na atenção pré-natal e maternidades, deve ser instituída uma
triagem de sintomas respiratórios e fatores de risco;
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CONSIDERANDO que o Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na Atenção
Especializada, publicado pelo Ministério da Saúde, incluiu entre as condições e fatores
de risco a serem considerados para possíveis complicações da síndrome gripal, "
grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto
(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal)”;
CONSIDERANDO a necessidade de proteção ao ciclo gravídico-puerperal, face à
pandemia do Novo Coronavírus, devendo todas as unidades de saúde adotar, em
atendimento às mulheres desde o pré-natal até a atenção ao parto, pós-parto e
nascimento, medidas específicas de proteção a este grupo de risco;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/1990 estabelece como um dos
objetivos do SUS “a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas”, consoante redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que traz
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO ser incumbência do Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a
função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, tal como se infere das disposições de caráter
constitucional previstas nos artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal;

Documento assinado digitalmente por Andrea Griz de Araujo Cavalcanti em 25/04/2020 18h44min.
Praça Coronel Chico Romão, S/n, Bairro Centro, CEP 56140000, Serrita, Pernambuco
Tel. (087) 38821908 — E-mail pjserrita@mppe.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRITA
Procedimento nº 01708.000.012/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública
(CNPG), editado em 2018, que prevê, como alguns dos seus objetivos, “contribuir,
especialmente, para a concretização do direito à saúde na sua dimensão social (art. 6°, C.
F.)”, bem como agir pela consolidação material do direito à saúde, tendo como referência
um estado de pleno bem-estar físico, mental e social (Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde, Alma Ata, 12.9.78, OMS);” “intervir para que se cumpra a
diretriz da integralidade, com prioridade para as atividades preventivas”; competindo aos
órgãos de execução do MP, dentre outras ações: “instituir o uso de informações
constantes em repositórios de dados oficiais (SIOPS, CNES, SAGE, TABNET, DATASUS, etc)
como fundamento para identificar insuficiências de ações e serviços de saúde no SUS e
instruir o comportamento ministerial, priorizando atenção às populações mais
vulneráveis e aos vazios sanitários”; “priorizar, se possível, atuações de caráter preventivo
de situações de crise ou conflito, buscando a prévia mediação, com vistas à preservação
de direitos e o respeito à ordem jurídica”;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de todas as medidas para a
contenção da expansão da COVID-19, em especial quanto ao grupo de risco
relacionado ao ciclo gravídico-puerperal.

RESOLVE:

I - RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de CEDROPE, com base no art. 29, inciso X, e art. 129, inciso I, da Constituição da República
que, além das ações já realizadas para atendimento aos possíveis casos de COVID
19: Que garanta a atenção integral à saúde das gestantes e puérperas voltadas para o
cenário epidemiológico local, bem como a redução dos riscos de transmissão do
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coronavírus (COVID-19) às mulheres gestantes e puérperas nas unidades de saúde,
conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SES/PE, adotando todas as
medidas administrativas e judiciais cabíveis, sem prejuízo da responsabilização civil,
administrativa disciplinar e penal do (s) infrator (es);
II - Que informe sobre o acatamento, ou não, da presente Recomendação no
prazo de 48 horas, presumindo-se o silêncio como negativa e embasamento para a
adoção das medidas que se afigurem cabíveis por parte desta Promotoria de Justiça.
REMETER cópia desta Recomendação:
a) ao Sr. Prefeito de Cedro, para conhecimento e cumprimento;
b) ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento, através de
ofício;
c) ao Centro de Apoio Operacional à Promotoria CAOP-SAÚDE, para
conhecimento e registro;
d) à Secretaria-Geral do Ministério Público, para a devida publicação no Diário
Oficial do
Registre-se no Sistema SIM.

SERRITA/PE, 24 de abril de 2020.

ANDRÉA GRIZ DE ARAUJO CAVALCANTI
Promotora de Justiça
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