
RECOMENDAÇÃO

                O , por meioMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

do (a) Promotor (a) de Justiça que subscreve a presente Recomendação, 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, sem prejuízo ao art. 53, da Resolução RES-

CSMP n°. 003/2019 e art. 3° da Resolução RES-CNMP n°. 164/2017, RECOMENDAR AO

MUNICÍPIO DE PAULISTA, por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE DE

, com oPAULISTA e da SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES

fundamento abaixo declinado:

CONSIDERANDO que, por força da Constituição Federal, no seu art. 127 e, na

condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, foi dada

ao Ministério Público a incumbência de tutelar os interesses sociais e individuais

indisponíveis, em meio aos quais estão os da pessoa com deficiência e bem assim, do

art. 227, II, da Constituição Federal, o destaque de ser "dever da família, da sociedade e

do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o

direito à vida, à saúde, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão..."; 

CONSIDERANDO o preceituado no art. 8º, da Lei nº 13.146/2015, quando

determina como dever do Estado, da sociedade e da família "assegurar à pessoa com

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde...",

dentre outros; na sequência, do art. 9º, da mesma lei, denominada como "Lei da

Inclusão", o recorte de que "A pessoa com deficiência tem direito a receber

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

Procedimento nº 01959.000.033/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

Documento assinado digitalmente por Christiana Ramalho Leite Cavalcante em 08/06/2020 19h12min.

Av. Senador Salgado Filho, S/n, Bairro Centro, CEP 53401440, Paulista, Pernambuco
Tel. (081) 31823486 — E-mail 3pjdc.paulista@mppe.mp.br



atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em

quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de

atendimento ao público..."; sem olvidar do que dispõe o art. 10, da referida lei de

inclusão, quando determina, no seu Parágrafo Único, que "Em situações de risco,

emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será

considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e

segurança.";

CONSIDERANDO o disposto no art. 15, da Lei nº 13.146/2015), mediante o qual

se prevê que serão observadas as seguintes medidas: "...II - adoção de medidas para

compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões; III -

atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a

plena participação social da pessoa com deficiência;...";

CONSIDERANDO o estatuído no §3º do art. 18, da Lei de Inclusão da Pessoa

com Deficiência, com o fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços de

saúde, determinando, assim: "Aos profissionais que prestem assistência à pessoa com

deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser

garantida a capacitação inicial e continuada.", asseverando, em seu inc. IX, que toda

pessoa com deficiência tem direito a atenção integral à saúde, em todos os níveis de

complexidade, desde a própria prevenção até a projeção de serviços "para prevenir a

ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais" (art. 18, caput, e

IX, da Lei nº 13.146/2015); 

CONSIDERANDO que a pessoa com deficiência, de qualquer natureza,

necessita, no cotidiano, de cuidados especiais, não raras vezes carecendo da constante

presença de um familiar ou cuidador(a) que lhe dispense os necessários cuidados que
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garantam o apoio e exercício de funções vitais, circunstância que mobiliza uma família

inteira a se engajar nesse processo estrutural, nada obstante venha, também, a

necessitar de medicações e insumos que lhe assegurem, não apenas o direito à saúde,

mas a garantia efetiva da própria vida;  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no último dia 11

de março, declarou o novo vírus denominado Coronavírus – COVID-19 à evolução de

uma pandemia, cujos dados registrados pelo G1, atualizados até 04 de Junho de 2020

já davam conta do alarmante número de 606.085 pessoas infectadas pela doença e

33.464 mortes, em todo o País e não menos preocupante em Pernambuco, até o dia 04

/06, em que se tinham registrado 3.134 mortes e 37.507 casos de infectados; 

CONSIDERANDO a notícia extremamente preocupante de que em muitos

municípios, pessoas com deficiência não tiveram a devida atenção e prioridade para

receberem a vacina da gripe, Influenza H1N1, em que pese estejam tais pessoas

enquadradas no grupo de risco, sobretudo a depender da deficiência específica, a

exemplo, das detentoras de “doenças raras”, D.R, devendo, pois, ter absoluta prioridade

para receber a política pública protetiva da vacinação;

CONSIDERANDO que as pessoas com deficiência de um modo geral, já

enfrentam de forma aguçada as dificuldades atinentes ao exercício das suas funções,

em face dos obstáculos diversos, que perpassam pelos físicos até os atitudinais e que,

mais do que nunca, nesta crise provocada pela pandemia da Covid-19, vem

necessitando de um “olhar assistencial” mais presente e direcionado do Poder Público,

o que não vem ocorrendo, de modo que suas famílias tem se visto prejudicadas e

penalizadas, não bastasse pelo desemprego ou diminuição da renda, pelo transporte

precário, pela dificuldade de saída quando a maioria absoluta se preserva em casa, pela
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falta de acompanhante para os seus familiares com deficiência, ainda, pela falta de

assistência no devido fornecimento, DOMICILIAR, de alguns remédios, leite,

suplementos, fraldas e outros insumos (a exemplo dos que são utilizados numa

lavagem intestinal), sendo pertinente frisar que até pelas comorbidades pontuais a

regra geral do isolamento deveria ser mais rigorosa e respeitada em prol destas famílias

e não está sendo, que, aliás, tem necessitado até mesmo de cestas básicas; 

CONSIDERANDO que, além do supra aludido isolamento, a forma mais eficaz e

segura de controle dos índices de contaminação é pela testagem e as pessoas com

deficiência, mesmo com seus familiares sintomáticos, não tem conseguindo testar, para

adotar o recomendável cuidado, afastamento dos demais e preservação digna de quem

tem comorbidade e não pode estar desassistido(a) e mais vulnerável do que todos(as)

os seus pares, em razão da imunidade baixa; 

CONSIDERANDO a “súplica pelo socorro” proferida pela entidade AMAR

(Aliança das Mães e Famílias Raras), quando faz referência ao alerta da ONU, sobre "o

abandono das pessoas com deficiência durante a crise provocada pelo Coronavírus",

uma vez sentido o abandono das autoridades governamentais sem a adoção de

medidas protetivas ou de cuidado para com as respectivas famílias, já que estas, com a

quarentena, não estão conseguindo apanhar alimentos, remédios, levar seus

dependentes para acompanhamento pelos profissionais de saúde, nem mesmo

apanhar mantimentos como leite, fraldas, cestas básicas e suplementos alimentares, em

consequência do quê, muitos pacientes estão sentindo dores terríveis nas articulações

em decorrência da falta de fisioterapia; angústia, pelo confinamento, enfim, tem sido

fático que as pessoas com deficiência tem passado por momentos traumáticos e de
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difícil superação, repletos de temor, desespero e gritos por uma ajuda que não chega,

sobretudo porque são mais de dois meses de sobrevivência na mais absoluta,

CRESCENTE e dolorosa invisibilidade;

RESOLVE RECOMENDAR:

I. AO MUNICÍPIO DE PAULISTA, por intermédio da SECRETARIA  MUNICIPAL DE

, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativaSAÚDE

acima referidas, além de outras com estas convergentes:

1 – Promova a VACINAÇÃO DOMICILIAR que protege contra a forte gripe

Influenza H1N1 em todas as pessoas com deficiência, sem qualquer discriminação,

atendendo ao preceito legal que garante a inclusão e a dignidade da pessoa com

deficiência; 

2 - Efetive e disponibilize para quem precisa, dentro das respectivas searas de

atribuição e a depender de qual deficiência seja, fraldas, leite, suplementos, medicações

e  insumos, já que, na paralela da COVID-19, a falta de tratamento médico necessário

também mata;

3 - Viabilize, em razão da vulnerabilidade que a comorbidade provoca, a

testagem DOMICILIAR E PRIORITÁRIA, na pessoa com deficiência ou em quem lhe

dispensa os cuidados, para que se promova, como consequência, o necessário e

TEMPESTIVO tratamento, evitando, como imperiosa, a consumação de eventual óbito

por inércia ou ausência da política pública assistencial necessária; 

4 - Cientifique 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
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05  (cinco) dias a partir do recebimento desta, através do e-mail 3pjdc.paulista@mppe.

mp.br, as providências adotadas e a documentação hábil a provar o seu fiel

cumprimento.

II. AO MUNICÍPIO DE PAULISTA, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS

SOCIAIS E ESPORTES, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,

administrativa acima referidas, além de outras com estas convergentes:

1 - Efetive e disponibilize para quem precisa, dentro das respectivas searas de

atribuição e a depender de qual deficiência seja, fraldas, leite, suplementos, medicações

e insumos, já que, na paralela da COVID-19, a falta de tratamento médico necessário

também mata;

2 - Cientifique 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, através do e-mail 3pjdc.paulista@mppe.

mp.br, as providências adotadas e a documentação hábil a provar o seu fiel

cumprimento.

REMETA-SE cópia desta Recomendação:

1. AO MUNICÍPIO DE PAULISTA, por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE DE

PAULISTA e da SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES, para conhecimento e

cumprimento, advertindo-se que o não cumprimento das medidas elencadas nesta

Recomendação, por ato omissivo ou comissivo da administração pública municipal,
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poderá configurar ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos da Lei n° 8.429

/1992, além de ensejar a adoção das medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis, in

casu;

2. Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;

3. Ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde (CAOP-SAÚDE) e ao

CAOP CIDADANIA para conhecimento e registro;

4. À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário

Oficial do Estado; 

5. Aos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos Humanos, para os Conselhos

Estadual e Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (se houver), para o CRAS e

o CREAS do Município de Paulista, para ciência do conteúdo da presente

recomendação.

Cumpra-se.

Paulista, .08 de junho de 2020

,Christiana Ramalho Leite Cavalcante
Promotora de Justiça

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

Procedimento nº 01959.000.033/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

Documento assinado digitalmente por Christiana Ramalho Leite Cavalcante em 08/06/2020 19h12min.

Av. Senador Salgado Filho, S/n, Bairro Centro, CEP 53401440, Paulista, Pernambuco
Tel. (081) 31823486 — E-mail 3pjdc.paulista@mppe.mp.br


	RECOMENDAÇÃO

