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Vistos.  ...

RECOMENDAÇÃO Nº 05/2020

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, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei

Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso 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, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria

GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/20111, declarou “emergência em

saúde pública de importância nacional”, em decorrência da infecção humana pelo
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Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se

espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento da ora subscritora que em

Unidades de Pronto Atendimento de outros municípios pernambucanos, da região

metropolitana tem havido recusa de atendimento a pacientes com sintomas

importantes do novo coronavírus;

CONSIDERANDO que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da

Rede de Atenção às Urgências, cujo objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de

complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a

atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU 192.

CONSIDERANDO que cabem as UPAs os atendimentos mais simples e

principalmente o serviço de triagem com as orientações e encaminhamentos

necessários as demais unidades do SUS;

CONSIDERANDO o crime previsto no art. 135 do CPB, que preconiza: “deixar de

prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou

extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave e iminente

perigo; ou não pedir nestes casos o socorro da autoridade pública. Pena - detenção, de

um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da

omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte”;
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CONSIDERANDO que se faz necessário a adoção de todas as medidas

pertinentes e possíveis para coibir a propagação do vírus e que a UPA é a porta de

entrada geralmente utilizada pelo cidadão no SUS;

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Gestor da UPA de Paulista que se abstenha de qualquer

negativa de atendimento a população, que realize a triagem e proceda a todas as

orientações ao cidadão atendido, bem como aos encaminhamentos necessários para as

demais unidades integrantes do SUS, se for o caso. Recomendar, ainda, que sejam

adotadas todas as medidas sanitárias gerais e as específicas expedidas pelo Ministério

da Saúde e portarias do Governo do Estado e Município de Paulista para os casos

suspeitos do COVID-19, destinadas a reduzir o risco geral de contrair ou transmitir

infecções respiratórias agudas, incluindo o Coronavírus;,

Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela

advindos:

a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do

recomendado;

b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão,

para viabilizar futuras responsabilizações civil, administrativa e criminal;

c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;

d) fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o

destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo

encaminhar a esta 3a. Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Paulista, pelo e-
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mail 3pjdc.paulista@mppe.mp.br as providências tomadas e a documentação hábil a

provar o seu fiel cumprimento.

REMETA-SE cópia desta Recomendação:

a) Aos Secretário (a) de Saúde do Estado de Pernambuco e desta cidade, para

conhecimento e cumprimento;

b) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;

c) Aos CAOP’S SAÚDE, CIDADANIA e CRIMINAL, para ciência de todas as ações e

resultados, como também de monitoramento pelo Gabinete de Acompanhamento da

Pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2);

d) À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário

Oficial do Estado;

e) Dê-se ciência ao Conselho Municipal de Saúde, à Câmara Municipal e ao

Prefeito desta cidade, acerca do conteúdo da presente recomendação.

Paulista/PE, 24 de março de 2020.

CHRISTIANA RAMALHO LEITE CAVALCANTE

Promotora de Justiça
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