
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO ESTADO DE  PERNAMBUCO
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE DEFESA DA CIDADANIA DE PAULISTA

Curadoria da Saúde e do Idoso

RECOMENDAÇÃO  N°06 / 2 0 20

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio
da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Paulista, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, atribuídas pelos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal,
pelos  arts.  1°  e  8°,  §1°,  da  Lei  n°  7.347/1985,  pelo  art.  4°,  inciso  IV,  alínea  “a”,  da  Lei
Complementar Estadual  n°.  12/1994,  com as  alterações  da  Lei  Complementar  Estadual  n°.
21/1998 e art. 53, da Resolução RES-CSMP n°. 003/2019 e art. 3° da Resolução RES-CNMP
n°. 164/2017, apresenta RECOMENDAÇÃO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO
MAANAIM JAVE (CREMJ), para que promova, de imediato, todas as medidas e ações
necessárias ao cumprimento das normas de saúde e vigilância sanitária, e bem assim as
que estão previstas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SINAD, com
o fundamento abaixo declinado:

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a
dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, da Constituição Federal de
1988;

CONSIDERANDO que o direito à saúde e à assistência aos desamparados são direitos sociais,
nos termos do art. 6°, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a sociedade moderna vem padecendo com problemas associados ao uso
nocivo  ou  dependência  de  substâncias  psicoativas,  aqui  incluído  o  álcool,  demandando  o
planejamento e execução de políticas públicas, no âmbito governamental e não governamental,
destinadas à prevenção e enfrentamento das adversidades decorrentes do uso das drogas
líticas ou ilícitas;

CONSIDERANDO que  esta  3ª  PJDC  instaurou  o  Procedimento  Administrativo  nº
2018/178916 para acompanhar e fiscalizar a regularidade de funcionamento do CENTRO DE
RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO MAANAIM JAVE (CREMJ), situado na Rua Tchecoslováquia, nº
816,  Pau  Amarelo,  nesta  cidade,  destinada  ao  tratamento  terapêutico  de  adultos  com
dependência química ou alcoólica;

CONSIDERANDO que, no bojo do citado Procedimento Administrativo, houve a expedição da
Recomendação 004/2019, com a finalidade de promover as adequações físicas, sanitárias e de
organização  administrativa  e  terapêutica,  todavia  remanescem  obrigações  a  se  verem
cumpridas, tais como a obtenção de Alvará Sanitário;

CONSIDERANDO ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e gravames outros, bem
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como o  acesso universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para sua  promoção,  proteção e
recuperação (art. 196, da CF)

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas –  SINAD, com a finalidade,  sobretudo de,  organizar e
coordenar  as  atividades  relacionadas  com  a  atenção  e  a  reinserção  social  de  usuários  e
dependentes de drogas (art. 3º, inciso I);

CONSIDERANDO os princípios explicitados no art. 4º da referida Lei Federal, sobremaneira:
1 - a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a
importância  da  participação  social  nas  atividades  do  Sisnad;  2  -  o  reconhecimento  da
intersetorialidade  dos  fatores  correlacionados  com o  uso  indevido  de  drogas,  com a  sua
produção não autorizada e o seu tráfico ilícito; 3 - a integração das estratégias nacionais e
internacionais  de  prevenção  do  uso  indevido,  atenção  e  reinserção  social  de  usuários  e
dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;
4 - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário
visando  à  cooperação  mútua  nas  atividades  do  Sisnad;  e  5  -  a  adoção  de  abordagem
multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades
de prevenção  do uso indevido,  atenção  e  reinserção  social  de usuários  e  dependentes  de
drogas,

CONSIDERANDO  que,  ao  versar  sobre  as  atividades  de  atenção  e  reinserção  social  de
usuários ou dependentes de drogas, o SINAD preconiza os seguintes princípios e diretrizes:

I  -  respeito  ao  usuário  e  ao  dependente  de  drogas,  independentemente  de
quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional  de
Assistência Social;
II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do
usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as
suas peculiaridades socioculturais;
III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão
social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;
IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares,
sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;
V - observância das orientações e normas emanadas do Conad;
VI  -  o  alinhamento  às  diretrizes  dos  órgãos  de  controle  social  de  políticas
setoriais específicas.

CONSIDERANDO  o  SINAD,  em seu art.  25,  reconhece as  atividades  de instituições  da
sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência
social que atendam usuários ou dependentes de drogas, prevendo, inclusive, a possibilidade de
recebimento de recursos oriundos do FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas;

CONSIDERANDO que a Resolução CONAD nº 01/2015 regulamenta, no âmbito do SINAD, as
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entidades  que  realizam  o  acolhimento  de  pessoas,  em  caráter  voluntário,  com  problemas
associados  ao  uso  nocivo  ou  dependência  de  substâncias  psicoativas,  caracterizadas  como
comunidades terapêuticas;

CONSIDERANDO que  comunidade  terapêutica  e  centro  de  tratamento  são  modelos
residenciais  destinados  ao  tratamento  da  dependência  química  de  drogas  ou  substâncias
psicoativas, utilizando, de forma precípua, o método de experiência de vida e de convivência
com ex-usuários e dependentes;

CONSIDERANDO que a instalação e funcionamento de entidades que acolhem pessoas com
problemas associados ao abuso ou dependência química estão condicionados à concessão de
alvará sanitário, nos termos do art. 4º, da Resolução CONAD nº 01/2015;

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 6º da citada Resolução CONAD, são obrigações das
entidades que acolhem pessoas com problemas associados ao abuso ou dependência química:

I – possuir e cumprir seu programa de acolhimento, que também deverá conter
as normas e rotinas da entidade;
II –  somente acolher pessoas  mediante avaliação diagnóstica prévia,  emitida
pela rede de saúde ou por profissional habilitado, que as considere aptas para o
acolhimento, em consonância com o disposto no art. 3º desta Resolução;
III  –  elaborar  plano  de  acolhimento  singular (PAS),  em  consonância  com  o
programa de acolhimento da entidade;
IV –  informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência e saída,
bem  como  o  programa  de  acolhimento  da  entidade,  que  devem  receber  a
anuência prévia, por escrito, do acolhido;
V – garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido no
processo de acolhimento, bem como nas ações de preparação para a reinserção
social;
VI  –  comunicar  cada  acolhimento  ao  estabelecimento  de  saúde  e  aos
equipamentos  de proteção social  do  território  da entidade,  no  prazo de até
cinco dias;
VII – comunicar o encerramento do acolhimento ao estabelecimento de saúde e
aos equipamentos de proteção social do território do acolhido;
VIII  –  oferecer  espaço  comunitário  e  de  atendimento  individual,  com
acompanhamento e suporte de equipe da entidade;
IX  –  incentivar,  desde  o  início  do  acolhimento,  o  vínculo  familiar  e  social,
promovendo-se, desde que consentido pelo acolhido, a busca da família;
X  –  permitir  a  visitação  de  familiares,  bem  como  acesso  aos  meios  de
comunicação que permitam contato com familiares;
XI – nortear suas ações e a qualidade de seus serviços com base nos princípios
de direitos humanos e de humanização do cuidado;
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XII –  não praticar ou permitir ações de contenção física ou medicamentosa,
isolamento ou restrição à liberdade da pessoa acolhida;
XIII – manter os ambientes de uso dos acolhidos livres de trancas, chaves ou
grades, admitindo-se apenas travamento simples;
XIV –  não praticar  ou permitir  castigos  físicos,  psicológicos  ou morais,  nem
utilizar expressões estigmatizantes com os acolhidos ou familiares;
XV – não submeter os acolhidos a atividades forçadas ou exaustivas, sujeitando-
os a condições degradantes;
XVI – informar imediatamente aos familiares ou pessoa previamente indicada
pelo  acolhido  e  comunicar,  no  prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  às
unidades de referência de saúde e de assistência social, intercorrência grave ou
falecimento da pessoa acolhida;
XVII – observar as normas de segurança sanitária, de instalações prediais e
de acessibilidade, além de manter atualizadas as licenças emitidas pelas
autoridades competentes;
XVIII  –  fornecer  alimentação,  condições  de  higiene  e  alojamentos
adequados;
XIX  –  articular  junto  à  unidade  de  referência  de  saúde  os  cuidados
necessários com o acolhido;
XX  – articular  junto  à  rede  de  proteção  social  para  atendimento  e
acompanhamento  das  famílias  dos  acolhidos,  quando  do  seu  ingresso,
durante sua permanência na instituição e, também, após o desligamento da
entidade;
XXI –  articular  junto à  rede intersetorial  a  preparação para o  processo de
reinserção social do acolhido;
XXII – promover, quando necessário e com apoio da rede local, a emissão dos
documentos do acolhido, incluindo certidão de nascimento ou casamento, cédula
de identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho;
XXIII – promover,  com o apoio da rede local,  além das ações de prevenção
relativas ao uso de drogas, também as referentes às doenças transmissíveis,
como vírus HIV, hepatites e tuberculose;
XXIV  –  manter  equipe  multidisciplinar  com formação  condizente  com  as
atividades  oferecidas  no  Programa  de  Acolhimento  e  para  o  pleno
funcionamento da entidade, sob responsabilidade de um profissional de nível
superior  legalmente  habilitado,  bem  como  substituto  com  a  mesma
qualificação;
XXV  –  promover,  de forma permanente,  a  capacitação  dos  membros  da
equipe que atuam na entidade. 

CONSIDERANDO a notícia divulgada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no último
dia 11 de março, declarando que o novo vírus denominado Coronavírus –COVID-19 evoluiu para
pandemia,  e  que,  além  disso,  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  Pernambuco  noticiou,
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através  do  Informe  Epidemiológico  nº  48/20201,  2193  (dois  mil  e  noventa  e  três)  casos
confirmados do Novo Coronavírus – COVID -19 no Estado de Pernambuco, dos quais 130 (cento
e trinta) são de moradores deste Município de Paulista; 

CONSIDERANDO a  urgente  necessidade  de  todas  entidades  que  acolhem  pessoas  com
problemas associados ao abuso ou dependência química deste Município de Paulista, enquanto
política pública assistencial e de saúde, se adequem aos padrões normativos e de vigilância
sanitária, adotando ou intensificando todas as medidas profiláticas destinadas à preservação
da incolumidade física do adultos acolhidos, diante dos impactos causados pelo avanço global
do Coronavírus; 

CONSIDERANDO que não se tem encontrado outra medida de prevenção de contágio mais
eficaz do que o isolamento social, para combate do COVID-19, medida imperiosa que, de um
lado, custa a suspensão provisória do contato físico familiar, mas de outro, garante, no máximo
quanto possível, a incolumidade física e a salvaguarda da saúde das pessoas com dependência
química,  na  atual  conjuntura  de  pandemia  comunitária,  já  que  o  contágio  da  doença  pode
acarretar a morte;

CONSIDERANDO que pelas restrições de circulação e pelo trabalho remoto que vem sendo
realizado  no  âmbito  do  MPPE,  esta  representante  ministerial  não  consegue,  no  momento,
realizar visita presencial no centro de recuperação; 

CONSIDERANDO, ainda, que a omissão no cumprimento de ato de ofício constitui infração
penal  tipificada,  em tese,  como  PREVARICAÇÃO  (art.  319 do Código Penal),  podendo ser
também, dependendo da situação, interpretada como CRIME DE RESPONSABILIDADE (art.
1º,  inc.  I,  do  Decreto-Lei  nº  201/67),  acarretando  ao  infrator  as  sanções  penal,  civil  e
administrativa;

CONSIDERANDO, por fim, as disposições contidas no art. 53 e seguintes da Resolução RES-
CSMP  n°.003/2019  e  Resolução  RES-CNMP  n°.  164/2017,  pertinentes  à  Recomendação
Ministerial;

RESOLVE:

I . 1  -  RE COMENDAR   AOS  GESTORES  DO  CENTRO  DE  RECUPERAÇÃO
EVANGÉLICO  MAANAIM  JAVE  (CREMJ) que, IMEDIATAMENTE  a  partir  do
recebimento desta recomendação:

 1.  Procedam  ao  indispensável  cumprimento  de  toda  e  qualquer  política
estipulada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, do
respectivo  Município,  da  Vigilância  Sanitária  de  Pernambuco,  bem  como  no  tocante  às
precauções contra o Coronavírus, Covid-19, informando e garantindo prontamente a execução

1 
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ff4deac18e4947a8a0b0b
3d73c886a8d.pdf

https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ff4deac18e4947a8a0b0b3d73c886a8d.pdf
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ff4deac18e4947a8a0b0b3d73c886a8d.pdf
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de providências que venham a ser determinadas; 

2. Procedam  à  disponibilização  de  material  de  higienização  adequado  aos
residentes,  notadamente  pessoas  com  problemas  associados  ao  uso  abusivo  de  álcool  ou
dependência química, tais como sabão líquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o
sabão líquido), máscaras e toalhas de papel; 

3. Acionem os serviços de saúde,  com urgência,  via notificação,  caso haja a
constatação, pelos profissionais do CREMJ, da existência de pessoa acolhida que apresente
sintoma sugestivo de Coronavírus, Covid-19; 

4. Suspendam a realização da visitação e/ou saídas de rotina aos usuários,
já que se recomenda o isolamento social como imprescindível medida de preservação da
saúde  e  da  vida,  cujo  contágio  poderá  desencadear  consequências  mais  graves  e
irreversíveis,  como a morte. Em contrapartida,  viabilizem e  promovam,  no  tanto  quanto
possível,  chamadas  telefônicas  de  vídeo  ou  outros  recursos  visuais  e  tecnológicos
(encaminhamento de vídeos diários, de modo a permitir a manutenção dos vínculos e a não
ameaça aos afetos, isto como meio de tranquilizar a pessoa acolhida e seus familiares, até
quando se controle a pandemia comunitária. A exceção apenas poderá ocorrer, avaliada pela
direção  da  entidade,  em  casos  extraordinários,  como  a  depressão  do  acolhido  ou  outro
excepcional, que recomende, inexoravelmente, o contato mediante visita, desde que o visitante
não apresente qualquer sintoma da doença COVID-19 (de acordo com a orientação dada pela
Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  Juventude,  Políticas  sobre  Drogas  e  Direitos
Humanos); 

5. Elaborem, com urgência, um Plano Interno de Trabalho, a ser disponibilizado
aos profissionais do CREMJ, com orientações gerais acerca das precauções que devam ser
adotadas  com  a  finalidade  de  reduzir  o  risco  geral  de  contrair  ou  transmitir  infecções
respiratórias agudas, incluindo o Coronavírus, Covid-19;

6. Em caso de suspeitas de sintomas - febre de 37,5° ou mais, fraqueza severa
ou falta de ar - isolem imediatamente o residente, devendo os profissionais de saúde entrar
imediatamente em contato com o Centro de Saúde mais próximo e seguir as instruções; 

7. Na hipótese em que as autoridades de saúde exigirem que o paciente vá a
uma instituição médica designada para tratamento, seja ela pública ou particular, seguir as
instruções imediatamente, devendo o(a) paciente e acompanhante fazerem uso de máscara,
evitando, sempre que possível, o transporte público; 

8. Em caso de ocupação sucessiva por outrem, das instalações (quarto ou leito)
em que a pessoa diagnosticada com o COVID-19 utilizar, limpar e desinfetar completamente a
área onde o(a) residente permaneceu; 

9. Evitar contato próximo da pessoa com doentes, que façam parte da entidade
ou da prestação de serviços, e que tenham tido infecção respiratória aguda sem a devida
proteção, a exemplo do uso de máscara ou que apresentem os sintomas da doença; 
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10 – Procedam com a adoção dos cuidados ou atitudes preventivas, em favor das
pessoas em tratamento devido ao uso abusivo ou dependência química, para que:

 10.A – Evite-o momentaneamente, de frequentar festas, eventos, cultos, leilões, reuniões,
passeatas ou correlatos;

 10.B - Separe utensílios domésticos para uso exclusivo da pessoa, como pratos, talheres,
copos e roupas de cama;

 10.C – O acolhido não tenha contato com pessoas doentes e evite aproximações quaisquer
que não seja entre 1 (um) a 2 (dois) metros mínimos de distância de quem quer que seja; 

10.D - evite beijos, abraços e aperto de mãos;

10.E - Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Na
falta de qualquer produto, utilizar antisséptico à base de álcool em gel, principalmente,
após contato direto com pessoas doentes;

10.F - Evite tocar em maçanetas, botões do elevador ou objetos de uso comum;

10.G - Evite passar as mãos na boca, nariz e olhos;

10.F - Sendo possível, permita aos residentes o uso de quarto e banheiro exclusivos ou com
o mínimo de usuários possíveis;

10.G  -  Mantenha  a  pessoa  acolhida  em  ambiente  ventilado,  com  janelas  abertas  e,
preferencialmente, sem o uso de ar condicionados; 

10.H - Use lenços descartáveis para higiene nasal (nada de lencinhos de pano!); 

10.I - Conduza a pessoa acolhida aos hospitais, caso manifeste dificuldade respiratória ou
febre;

10.J  -  Proporcione  à  pessoa  acolhida  alimentação,  no  mínimo,  a  cada  três  horas,  para
assegurar uma boa nutrição e aumento da imunidade; 

10.K - Verificado o primeiro sinal de qualquer infecção, ofereça bastante água ou soro, via
ora, no equivalente ao mínimo de 1l de água e suco, para evitar a mais célere desidratação
na pessoa acolhida;

10.L - Cubra nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir com um lenço de papel e após,
descartá-lo no lixo;

10.M - Higienize as mãos sempre depois de tossir ou espirrar;

10.N - Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência. 

10-O - Viabilize para que todos e todas que venham a ter acesso ao CREMJ, possam auferir
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a temperatura fazendo uso de um termômetro; 

10-P  -  Registre,  DIARIAMENTE,  no  livro  de  controle,  a  entrada  e  saída,  com  os
respectivos  nomes  e  contatos,  além  da  finalidade  do  acesso,  de  quem  adentrar  nas
dependências do CREMJ neste tempo de pandemia comunitária do Coronavírus, COVID-19;

I.2  –  Promovam  as  adequações  sanitárias  e  estruturais  ainda  pendentes,  conforme
relatórios confeccionados pela VISA e CAOP Saúde, a partir de visitas ocorridas ao final
do ano de 2019;

I.3 – que cientifiquem à 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, com atuação na
Proteção da Saúde e do Idoso, acerca do  acatamento ou não da presente Recomendação,
apresentando razões formais, num ou noutro caso, no prazo de 05 (cinco) dias a partir do
recebimento desta. 

I.4 - O não cumprimento das medidas elencadas nesta Recomendação ensejará a adoção das
medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis, in casu.

I I  -  RE COMENDAR   À SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PAULISTA e À VIGILÂNCIA
SANITÁRIA MUNICIPAL:

II.1 – Que, IMEDIATAMENTE a partir do recebimento desta recomendação, adote TODAS
as medidas administrativas e legais para disponibilizar os serviços públicos de saúde e de
vigilância  sanitária,  com  o  fim  de  realizar  visita  aos  residentes  no  CENTRO  DE
RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO MAANAIM JAVE (CREMJ) deste Município de Paulista, no
sentido de prestar orientações, bem como adotar as medidas necessárias, no âmbito das suas
atribuições,  destinadas  a  reduzir  o  risco  geral  de  contrair  ou  transmitir  infecções
respiratórias agudas, incluindo o Coronavírus - Covid-19, além de constatar se houve a devida
adequação da instituição às disposições da Resolução RDC nº 29, de 30 de junho de
2011, e CONAD nº 01/2015;

II.1.1 – Caso seja constatado o não cumprimento das obrigações constantes do
Item  1,  seja  aplicada  a  penalidade  administrativa  pertinente,  inclusive  de
interdição  do  local,  comunicando  esta  Promotoria  de  Justiça,  as  Secretarias
Municipais de Saúde e de Políticas Sociais, assim como o Conselho Estadual de
Políticas Sobre Drogas;

II.2 – que cientifiquem à 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, com atuação na
Proteção da Saúde e do Idoso, acerca do  acatamento ou não da presente Recomendação,
apresentando razões formais, num ou noutro caso, no prazo de 05  (cinco) dias a partir do
recebimento desta.

II.3 -  O não cumprimento das medidas elencadas nesta Recomendação, por ato omissivo ou
comissivo  da  administração  pública  municipal,  poderá  configurar  ato  de  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,  nos  termos  da  Lei  n°    8.429/1992  ,  além  de  ensejar  a  adoção  das
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Curadoria da Saúde e do Idoso

medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis, in casu.

Ante o acima exposto, determino à Secretaria da 3ª Promotoria de Justiça
de Defesa da Cidadania de Paulista o envio de cópia da presente Recomendação à Secretaria-
Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial do Estado e ao Conselho Superior
do  Ministério  Público  e  CAOP  Saúde,  para  conhecimento,  sem  prejuízo  da  remessa  os
destinatários para atendimento.

Paulista,  20 de abril de 2020.

CHRISTIANA RAMALHO LEITE CAVALCANTE
Promotora de Justiça
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