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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N. 06/2016

Objeto: Verificar a existência de foco do mosquito aedes aegypti, incluindo

como ação colaborativa (mas não vinculada) na vistoria predial  realizada

pelo  Corpo de  Bombeiro  para  fins  de  liberação  de  eventos,  emissão  de

certificados de conformidades e outros.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DO CEARÁ,  por sua

representante legal,  com fulcro e legitimado nos arts.  29, IV, 37, caput,  129, II e III,  da

Constituição da República, art. 1º e 25, inciso IV , alínea ‘a’ da Lei n. 8.625/93, vem perante

o Exmo. Sr. Comandante do Corpo de Bombeiro atuante no Município de Eusébio apresentar 

          RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL  

em  área  de  concentração  no  Direito  à  Saúde  Pública  para  o  enfrentamento  da  tríplice

epidemia (Dengue, Zika e Chikungunya), ante ao que segue e:

CONSIDERANDO a grave situação da Saúde Pública no que concerne a tríplice epidemia

(Dengue, Zika e Chikungunya)  que assola o Brasil,  notadamente os estados do Nordeste,

inclusive o Ceará.

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196

da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos

da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita

diretamente  ou  através  de  terceiros  e,  também,  por  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito

privado".
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CONSIDERANDO que o mesmo texto constitucional, em seu art. 129, inciso II, estabelece

que  é  função  institucional  do  Ministério  Público  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes

Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública aos  direitos  assegurados  na  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia.

CONSIDERANDO que em FEVEREIRO de 2016 foram constatados 992 casos prováveis

de DENGUE no Estado do Ceará,  tendo a situação epidemiológica referente aos vírus no

Estado do CEARÁ, conforme o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO editado em 12 de fevereiro

de 2016, apontado o que segue:

“Em 2016, até a SE 06 (31/01/2016 a 13/02/2016), foram registrados 992 casos

prováveis de dengue no Ceará, sendo 28,2% (280) confirmados. Para esta análise,

consideram-se casos prováveis de dengue todas as classificações (dengue, DCSA,

DG,  ignorado/branco,  inconclusivo),  excetuando-se  os  casos  descartados.  Em

2016,  a  distribuição  dos  casos  até  a  SE 06,  mostra  menor  número  de  casos,

comparando-se ao ano anterior (figura no arquivo em anexo). Confirmaram-se

casos em 18 das 22 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES) e em 21,1%

(39/184) dos municípios (Tabela 1, arquivo em anexo). Em relação a faixa etária,

21,8% dos casos confirmados tinham de 20 a 29 anos.”

CONSIDERANDO que em 1º  ABRIL de 2016 foram constatados 6419 casos prováveis de

DENGUE no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica referente aos vírus no Estado

do CEARÁ, conforme o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO editado em 1º de ABRIL de 2016,

apontado o que segue:

“Em 2016, até a SE 13 (03/01/2016 a 02/04/2016), foram registrados 6.419 casos

prováveis  de  dengue  no  Ceará,  sendo  44,1%  (2.834)  confirmados.  Para  esta

análise, consideram-se casos prováveis de dengue todas as classificações (dengue,
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DCSA, DG, ignorado/branco, inconclusivo), excetuando-se os casos descartados.

Em 2016, a distribuição dos casos até a SE 13, mostra menor número de casos,

comparando-se ao ano anterior (Figura 1). Confirmaram-se casos nas 22 (100%)

Coordenadorias  Regionais de Saúde (CRES) e em 53,8% (99) dos municípios

(Tabela 1). Em relação à faixa etária, 23,6% dos casos confirmados tinham de 20

a 29 anos”

CONSIDERANDO um aumento de cerca de 647% em aproximadamente 2 meses nos

casos  prováveis  de  DENGUE (de 992 para 6419 casos),  havendo indicativa  ação  do

mosquito aedes aegypti.

CONSIDERANDO que até 04 de fevereiro de 2016 foram constados 275 casos suspeitos de

MICROCEFALIA no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica referente aos vírus

no  Estado  do  CEARÁ,  conforme  o  BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO  editado  em  05  de

fevereiro de 2016, apontado o que segue:

“No Ceará, até 04 de fevereiro de 2016, foram notificados 275 casos suspeitos de

microcefalia (ver definições ao lado), identificados em 67 municípios e em 18

Regiões de Saúde. Dos casos notificados, 92,4% (254/275) estão em investigação

(sendo 02 óbitos),  4% (11/275)  foram confirmados  (sendo 08 óbitos)  e  3,6%

(10/275) foram descartados. Em relação ao período de detecção, 88,7% (244/275)

foram detectados no pós-parto e 11,3% (31/275) detectados durante a gestação.

Dentre  os  casos confirmados,  01 teve diagnostico  para vírus  zika e  10 foram

diagnosticado com microcefalia relacionada à infecção congênita. A distribuição

dos casos por município de residência e classificação de status de investigação

pode ser visualizada na Figura 1 e Tabela 1, 2 e 3 (arquivo em anexo).”

CONSIDERANDO que de  outubro de 2015 a 28 de março de 2016 foram constados 426

casos suspeitos de MICROCEFALIA no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica
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referente  aos  vírus  no  Estado  do  CEARÁ,  conforme  o  BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO

editado em 29 de março de 2016, apontado o que segue:

“No Ceará, de outubro de 2015 a 28 de março de 2016, foram notificados 426

casos.  Destes,  17,5%  (73/426)  foram  confirmados,  26,1%  (111/426)  foram

descartados e 56,8% (242/426) estão em investigação (definições ao lado). Do

total  de notificados,  83,6% (356/426)  foram detectados  no  pós-parto  e  16,4%

(70/426)  durante  a  gestação.  Dos  casos  confirmados,  87,7%  (64/73)  foram

encerrados  por  critério  clínico-radiológico  e  12,3% (9/73)  tiveram diagnóstico

laboratorial confirmado para vírus zika.”

CONSIDERANDO que a circulação concomitante dos vírus da CHICUNGUNYA (CHIKV)

e o ZIKA VIRUS (ZIKAV) aumenta a vulnerabilidade da nossa população, especialmente em

razão da associação indicativa deste último vírus aos casos de malformação por microcefalia

em recém-nascidos.

CONSIDERANDO  que  a  confecção  dos  três  tipos  de  vírus  tem  sido  apontada  como  a

possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-Barré na Capital e no Estado,

demandando recursos medicamentosos (imunoglobulina) e tecnológicos de alto custo (UTI –

unidade de tratamento intensivo) para o cuidado adequado a estes pacientes.

CONSIDERANDO que o grave cenário  apontado para 2016,  incorrendo em significativa

necessidade de ações preventivas, não podendo os municípios desmobilizar as suas equipes

de saúde, diante da relevância do trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos

reflexos  dessa  medida  são  sentidos  nos  periódicos  informes  epidemiológicos

(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-

secretaria-svs/20799-microcefalia).
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CONSIDERANDO  o  dever  de  colaboração  entre  os  agentes  públicos  em  prol  de

assegurar  ao  cidadão  a  pela  eficácia  dos  direitos  fundamentais,  sociais  e  da  vida

saudável em comunidade.

CONSIDERANDO as atribuições legais do Corpo de Bombeiros, notadamente no que

concerne às vistorias prediais e à emissão de certificados de conformidade e outros. 

 

RECOMENDA:

A)  Ao  Excelentíssimo  Senhor  Comandante  do  Corpo  de  Bombeiros  atuante  no

Município  de  Eusébio  que oriente  a  sua corporação  a  fim de realizar  a  verificação

quanto  à  existência  de  foco  do  mosquito  aedes  aegypti,  incluindo-a  como  ação

colaborativa (mas não vinculada) na vistoria predial realizada pelo Corpo de Bombeiro

para fins de liberação de eventos,  emissão de certificados de conformidade e outros,

devendo  comunicar  às  autoridades  de  saúde  imediatamente  quando  da  constatação

positiva para as providências legais.

B) Às rádios difusoras do Município para conhecimento da RECOMENDAÇÃO;

C) À Secretaria Geral do Ministério Público, por meio eletrônico, para a publicação no Diário

de Justiça e/ou à Assessoria de Comunicação - AsCom da Procuradoria Geral de Justiça,

através dos e-mails web@mpce.mp.br e moema.soares@mpce.mp.br;  ; 

D) Ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará e à Corregedoria-Geral

do Ministério Público, para fins de conhecimento e acompanhamento; 

E)  Ao  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Cidadania,  por  meio  eletrônico,  para  ciência

(caocidadania@mpce.gov.br).
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Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUISITA ao Exmo. Sr. Comandante

do Corpo de Bombeiro atuante no Município de Eusébio as informações sobre as providên-

cias adotadas consoante a observância plena da legislação, fixando  prazo de 30 dias para

resposta.

Publique-se. 

Registre-se. 

Arquive-se. 

Eusébio, 20 de maio de 2016.

Gabrielle Correia Lima Pereira

Promotora de Justiça 
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Ofício nº 77/2016-PJ                                                                  Eusébio, 20 de maio de 2016.

Ao Senhor
TENENTE CORONEL FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
Comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Horizonte/CE
Nesta.

Assunto: encaminhar a Recomendação 006/2016.

Senhor Comandante,

Ao  cumprimentá-lo,  venho,  através  do  presente,  encaminhar  a

Recomendações n° 006/2016, para os devidos fins.

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Gabrielle Corria Lima Pereira

    Promotora de Justiça       
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