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RECOMENDAÇÃO Nº 11/2019 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, por seu membro adiante assinado, no 

exercício de suas atribuições junto à 1ª Promotoria de Justiça Cível de Santa Cruz do 
Capibaribe, com fulcro no art. 129, inciso II, e art. 227 da Constituição Federal, art. 201, 
inciso VIII, § 5º, alínea “c”, da Lei nº 8.069/90, arts. 25, VI, e 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93 
e art. 5º, parágrafo único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, atualizada pela Lei 
Complementar nº 21/98, e  
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução CNMP nº 164/2017, que disciplina a expedição de 
recomendações pelo Ministério Público brasileiro, definindo no seu art. 1º que “a 
recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do 
qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o 
objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em 
benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos 
interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de 
prevenção de responsabilidades ou correção de condutas”; 
 
CONSIDERANDO que de acordo com o art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério 
Público “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”; 
 
CONSIDERANDO ainda que de acordo com a Carta Magna, “é função institucional do 
Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III); 
 
CONSIDERANDO que a saúde é um direito social previsto no art. 6º da Constituição 
Federal; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 196, caput, da Constituição Federal: “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”; o qual também determina 
a prestação dos serviços do Sistema Único de Saúde diretamente pelo Poder Público; 
 
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º, da Lei 8.080/90, está incluída no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de vigilância epidemiológica, que se 
entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos; 
 
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços 

públicos de saúde devem obedecer, entre outros princípios, a utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90, em seu art. 18, preconiza que à direção municipal 
do Sistema Único de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações 
e os serviços de saúde; e gerir e executar os serviços públicos de saúde; 
 
CONSIDERANDO o aumento dos casos de sarampo na Região das Américas, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) recomenda aos países manterem a 
cobertura vacinal da população-alvo em ao menos 95% (com duas doses da vacina, 
segundo calendário vacinal de cada país); manter ações de vigilância epidemiológica, 
prestação dos serviços de saúde e comunicação efetiva no setor saúde, na comunidade e 
em outros setores, a fim de aumentar a imunidade da população e detectar/responder 
rapidamente a casos suspeitos de sarampo; 
 
CONSIDERANDO que estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam uma 
tendência clara de aumento dos surtos de sarampo no mundo, atribuída, primordialmente, a 
uma cobertura global insatisfatória com a dose da vacina que estagnou em 85%, 
porcentagem menor do que os 95% necessários para evitar surtos. A cobertura com a 
segunda dose, embora crescente, ainda é menor, em torno de 67%; 
 
CONSIDERANDO que alguns dos fatores que contribuem para a diminuição dos índices da 
cobertura vacinal dizem respeito ao desconhecimento sobre a importância e benefícios da 
vacina e os horários de funcionamento dos postos/salas de vacinação, incompatíveis com os 
horários de trabalho das famílias; 
 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da adoção de medidas urgentes pelos gestores da 

saúde, na busca por melhores coberturas vacinais, com estratégias de comunicação e ações 
de mobilização social, para máxima adesão e convencimento da população sobre as 
vantagens e importância das vacinas contra o sarampo, os riscos da falta de imunização; 
 
CONSIDERANDO que, segundo dados epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, no período de 09/06/2019 a 31/08/2019 (SE 24-35), foram 
notificados 20.292 casos suspeitos, destes, 2.753 foram confirmados (13,6%), 15.430 estão 
em investigação (76%) e 2.109 foram descartados (10,4%), o que, com base nesse 
percentual, a projeção de positividade entre os casos em investigação demonstra tendência 
de estabilidade com leve tendência de queda a partir da semana epidemiológica 31; 
 
CONSIDERANDO que para controlar a disseminação do sarampo, doença infectocontagiosa 

que pode ocasionar no indivíduo sequelas graves ou até mesmo a morte, TODOS devem 
procurar a única forma eficaz de prevenção que é através da vacinação, cujos critérios de 
indicação são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta 
características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, 
ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos; 
 
CONSIDERANDO a importância das vacinas na promoção do controle das doenças 
preveníveis por imunização, porquanto, como propugna a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica do 
Sistema Único de Saúde – SUS), o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas não somente dirigidas à recuperação, mas também à 
promoção da saúde e à redução de riscos de doenças e de outros agravos; 
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CONSIDERANDO a importância da atuação do poder público em saúde preventiva e o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para cobertura vacinal, como 
instrumento de melhoria na qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 
 
CONSIDERANDO a inexistência de políticas públicas bem definidas e com metas 
estabelecidas para que os municípios que não consigam cumprir as metas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde em determinado ano possam dar efetivo cumprimento em anos 
subsequentes; 
 
CONSIDERANDO que, aliado à inexistência de políticas públicas, conforme acima 
destacado, não existem medidas propositivas e tampouco coercitivas por parte de qualquer 
instância governamental para que os municípios descumpridores revertam a realidade e 
passem a cumprir as metas traçadas pelo Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO que, além da execução das campanhas de vacinação, são necessárias 
outras medidas para intensificar a orientação à população de Santa Cruz do Capibaribe 
sobre os riscos do sarampo, a fim de captar crianças ainda não vacinadas ou que não 
obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, minimizando o risco de 
adoecimento dessas crianças; 
 
CONSIDERANDO que, tendo em vista os atuais dados epidemiológicos do sarampo, o 
enfrentamento dessa situação exige do gestor municipal de saúde intensificação das 
campanhas de vacinação contra o sarampo de âmbito estadual/nacional, a serem realizadas 
no município, bem como as medidas inerentes à divulgação e mobilização social para a 
adesão do público à campanha; 
 
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, inciso IV, e § único, inciso IV, da Lei Federal n.º 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação 
administrativa, às “entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município 
ou executem serviço de relevância pública”; 
 
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e 

dos direitos assegurados na Constituição Federal, devendo promover as medidas 
necessárias à sua garantia: 
 

RECOMENDA 
 
1) Ao Município de Santa Cruz do Capibaribe, por intermédio do Chefe do Poder Executivo e 
do Secretário de Saúde local, o seguinte: 
 
DADA A URGÊNCIA E RELEVÂNCIA DAS MEDIDAS RECOMENDADAS, NO PRAZO 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, 
 

a) Realize ampla divulgação das campanhas de vacinação contra 
o sarampo de âmbito estadual/nacional, a serem realizadas no 
município, com veiculação de conteúdo destinado a convocar a 
população para a vacinação nas unidades de saúde local, bem como 
para mobilizar o público e conscientizar sobre a importância da 
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imunização contra o sarampo, e, bem assim, sobre o risco de 
disseminação dessa doença em virtude da redução dos índices de 
imunização no país; 
 
b) Que a ampla e URGENTE divulgação seja realizada 
alternativamente pelos seguintes meios de comunicação: impressos, 
televisivos, radiofônicos, digitais, redes sociais, bem como por 
meio de cartazes e folders em órgãos públicos municipais com 
capacidade de atingir públicos-alvo da vacinação, especialmente 
em órgãos com grande fluxo de atendimento ao público; 
 
c) Seja realizado o URGENTE reforço das equipes responsáveis 
pela vacinação nos postos/salas de vacinação, no período das 
campanhas de vacinação contra o sarampo de âmbito 
estadual/nacional, a serem realizadas no município; 
 
d) Sejam ampliados os horários de atendimento dos postos/salas 
de vacinação para atendimento da população durante as campanhas 
de vacinação contra o sarampo de âmbito estadual/nacional, a serem 
realizadas no município; 
 
e) Sejam adotadas as medidas necessárias para implantação e 
funcionamento do (s) sistema (s) de registro/monitoração do 
desempenho da vacinação contra o sarampo e alimentação regular 
do (s) sistema (s) quanto às doses aplicadas na vacinação de rotina e 
durante as campanhas de vacinação contra o sarampo de âmbito 
estadual/nacional, a serem realizadas no município.  

 
DADA A URGÊNCIA E RELEVÂNCIA DAS MEDIDAS RECOMENDADAS, NO PRAZO 30 
(TRINTA) DIAS ÚTEIS: 
 

a) Seja realizada busca ativa nas regiões de difícil acesso do 
município, para que o público-alvo seja conscientizado da 
necessidade de imunização contra o sarampo; 
 
b) Notifique oficialmente as creches, berçários, centros de educação e 
escolas do município, principalmente as de ensino infantil, para que 
seja verificado se os alunos matriculados em tais estabelecimentos 
estão com a caderneta de vacinação regular. No caso de crianças e 
adolescentes com a caderneta de vacinação irregular, que seja 
informado ao Conselho Tutelar para que adote as providências 
cabíveis no sentido de conscientização dos pais para regularização;  
 
c) Implemente grupos e/ou ações permanentes de divulgação e 
conscientização da importância da vacinação contra o sarampo, 
promovendo a divulgação com palestras, cursos, seminários, 
divulgação domiciliar por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, 
dentre outras medidas eficientes para atingir o público-alvo das 
vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde; 
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ALÉM DAS MEDIDAS URGENTES RECOMENDADAS, RECOMENDA-SE AINDA À 
GESTÃO MUNICIPAL: 
 

a) Cumpra, anualmente, as metas de coberturas vacinais de 
imunização contra o sarampo traçadas pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde;  
 
b) Participe da elaboração de planejamento para cumprimento das 
metas em conjunto com os outros municípios e o Estado de 
Pernambuco, levando em consideração as diferenças entre regiões 
urbanas/rurais, que contemplem ações como divulgação, busca ativa, 
apoio material, dentre outras; 
 
c) Em caso de impossibilidade de cumprimento das metas de 
quaisquer das vacinas contra o sarampo em determinado ano, que o 
município elabore relatório informativo com as devidas justificativas e 
remetam à Diretoria-Geral de Controle de Doenças e Agravos, 
vinculada à Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde, da SES-
PE, e à Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, 
informando os motivos que levaram ao descumprimento, as medidas 
preventivas e corretivas adotadas pelo município para conseguir 
atingir as metas nos anos subsequentes, bem como, em sendo 
necessário, solicitação de apoio do Estado e do Ministério da Saúde 
para cumprimento das metas;  

 
O Chefe do Poder Executivo e o Secretário de Saúde local devem informar a este 
Representante do Ministério Público, no prazo de até 20 (vinte) dias, sobre o 
acatamento ou não da presente Recomendação, especificando na primeira hipótese as 
providências adotadas, salvaguardando assim responsabilidades de toda ordem. 
 
Ao Secretário Ministerial: 
 

1) Autue-se a Recomendação no registro do Sistema Arquimedes, 
encaminhando cópia ao Chefe do Poder Executivo, Sr. EDSON DE 
SOUZA VIEIRA e ao Secretário de Saúde, Sr. INÁCIO MARQUES 
VIEIRA; 
 
2) Encaminhe-se cópia da presente portaria ao CAOP-SAÚDE, ao CAOP 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ao CAOP-EDUCAÇÃO, à Corregedoria 
Geral e ao Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco, 
providenciando sua publicação no Diário Oficial do MPPE; 
 
3) Afixe-se a presente portaria por 30 (trinta) dias no átrio do edifício 
onde funciona esta Promotoria; 
 
4) Expeça-se Cópia da Recomendação aos Blogs do Ney Lima e do 
Bruno Muniz, solicitando dos referidos veículos apoio na publicização 
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desta Recomendação para que a população procure as unidades de 
saúde para a devida imunização; 

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 

Santa Cruz do Capibaribe, 10 de setembro de 2019. 
 
 

LÚCIO CARLOS MALTA CABRAL 
1º Promotor de Justiça Cível 

 

   
 

   

 


