
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

EUNÁPOLIS - BAHIA

RECOMENDAÇÃO

Nº 003/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de Saúde do Município de Eunápolis/BA para que elaborem e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador  da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 
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de 2016;

CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Eunápolis/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

EUNÁPOLIS - BAHIA

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-

19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 
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g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 

os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Eunápolis/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 004/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de Saúde do Município  de Santa  Cruz Cabrália/BA para  que 

elaborem e acompanhem a execução do Plano de Contingência 

para  o  enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Santa Cruz Cabrália/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

EUNÁPOLIS - BAHIA

19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Santa Cruz Cabrália/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 005/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de Saúde do Município de Itagimirim/BA para que elaborem e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 
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de 2016;

CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Itagimirim/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 
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da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-

19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 
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g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 

os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Itagimirim/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 006/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de  Saúde  do  Município  de  Itapebi/BA para  que  elaborem  e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Itapebi/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Itapebi/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 007/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de  Saúde  do  Município  de  Itabela/BA para  que  elaborem  e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Itabela/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Itabela/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 008/2016

Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário 

de Saúde do Município de Guaratinga/BA para que elaborem e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Guaratinga/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Guaratinga/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 009/2016

Recomenda à Excelentíssima Prefeita Municipal e Secretário de 

Saúde do Município de Porto Seguro/BA para que elaborem e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA à Excelentíssima Prefeita Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Porto Seguro/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Porto Seguro/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 010/2016

Recomenda à Excelentíssima Prefeita Municipal e Secretário de 

Saúde  do  Município  de  Jucuruçu/BA  para  que  elaborem  e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA à Excelentíssima Prefeita Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Jucuruçu/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Jucuruçu/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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RECOMENDAÇÃO

Nº 011/2016

Recomenda à Excelentíssima Prefeita Municipal e Secretário de 

Saúde  do  Município  de  Belmonte/BA para  que  elaborem  e 

acompanhem  a  execução  do  Plano  de  Contingência  para  o 

enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e 

Chikungunya), dentre outras providências.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da 

República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de 

agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

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";

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 a situação epidemiológica da dengue no 

Estado da Bahia, até a semana epidemiológica n.º 43 do ano em curso, registrou 67.599 

casos suspeitos, projetando uma possível ocorrência de epidemia explosiva para o ano 

de 2016;
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CONSIDERANDO que a série histórica aponta para o aumento 

do número de casos entre a 12ª e a 25ª semanas do ciclo anual, demandando medidas 

emergenciais ANTES do referido período;

CONSIDERANDO ainda a circulação do vírus tipo 1 e tipo 4 

(DENV 1 e DENV 4) no Estado da Bahia, o que eleva o risco das formas graves de 

febre hemorrágica;

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 deste último vírus aos casos de 

malformação por microcefalia em recém-nascidos;

CONSIDERANDO que a coinfecção dos três tipos de vírus tem 

sido apontada como a possível causa da elevação de casos de Síndrome de Guillain-

Barré na Capital do 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 término do exercício fiscal no ano de 

2015,  quando  tradicionalmente  os  municípios  desmobilizam suas  equipes  de  saúde, 

inviabiliza o trabalho de campo para a prevenção da epidemia e cujos reflexos dessa 

medida são sentidos nas semanas epidemiológicas já citadas; 

RECOMENDA à Excelentíssima Prefeita Municipal,  e 

Secretário de Saúde do Município de Belmonte/BA:

I  –  intensificar  a  oferta  de  serviços  de  saúde,  de  qualquer 

natureza, em especial das ações de controle de vetor e manejo clínico de dengue, zika e 

chicungunya;

II – que aportem os recursos necessários à execução das ações 

citadas no item I;

III  -  que  executem  integralmente  o  Plano  Municipal  de 

Contingência, adotando todas as medidas ali previstas para a redução das consequências 

da tríplice epidemia,  cumprindo-se, inclusive,  as orientações constantes do Plano de 

Contingência Nacional para Epidemias de Dengue vigente, elaborado pelo Ministério 

da  Saúde  (disponível  em 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-dengue-
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19jan15-web.pdf),  bem  como  as  determinações  constantes  da  Nota  Informativa  nº 

01/2015 – COES MICROCEFALIAS – Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional  -  ESPIN 

(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/17/MICROCEFALIAS---

Nota-informativa-1---17nov2015.pdf), ou outra diretriz que venha a sucedê-la;

IV  -  que,  na  hipótese  do  município  não  possuir  Plano  de 

Contingência  elaborado,  sejam  adotadas  imediatamente  medidas  emergenciais 

determinadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  referidas  no  Item  III  da  presente 

Recomendação, observando-se, ainda, as seguintes ações:

a) redefinir estratégias de Vigilância Epidemiológica e das ações 

de  controle  vetorial,  com  estabelecimento  de  fluxos  mais  oportunos  e  sensíveis  à 

situação de crise;

b) analisar  e  divulgar a situação epidemiológica do município 

quanto à ocorrência de dengue, zika e chicungunya;

c) intensificar o fluxo de notificação das unidades de saúde das 

redes  pública e  privada,  ressaltando que,  para  os  casos  suspeitos  de chikungunya e 

óbitos suspeitos de dengue, a notificação deve ser IMEDIATA (em 24 horas através de 

e-mail, fax ou telefone, conforme Portaria GM/MS nº 1271, de 6 de junho de 2014) à 

vigilância  epidemiológica  municipal  e  DIVEP  (Portaria  disponível 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html);

d)  determinar  que  sejam notificados,  imediatamente,  todos  os 

casos  de  microcefalia  fetal  ou  neonatal  através  do  sítio  eletrônico 

http://www.resp.saude.gov.br

e) implementar o protocolo de manejo clínico do paciente com 

dengue, zika e chikungunya nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção à 

saúde (atenção básica, urgência e emergência e hospitalar), utilizando a classificação de 

risco como estratégia para definição de prioridades de atendimento e conduta adequada 

aos respectivos estadiamentos (A, B, C, D);

f) envolver órgãos e instituições públicas no âmbito municipal, 

para ações inter-setoriais de prevenção e controle da tríplice epidemia; 

g)  realizar  campanha  de  sensibilização  da  população  para  as 

medidas de controle do vetor, bem como alertar sobre os sinais e sintomas da doença e 
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os riscos da automedicação;

h) levantar os recursos disponíveis no município, necessários às 

ações de bloqueio de transmissão e atenção aos pacientes com dengue (soro, cadeiras, 

suportes, etc); 

i) identificar e priorizar áreas estratégicas para bloqueio costal no 

território e avaliar de forma compartilhada com a SESAB, a utilização de UBV pesado 

(também conhecido como "fumacê da dengue"); 

j) solicitar, caso necessário, apoio institucional da SESAB e/ou 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde-SUVISA/DIVEP.

A presente recomendação objetiva garantir o direito do cidadão 

ao efetivo serviço de vigilância epidemiológica, que deverá ser norteado pelo princípio 

da eficiência da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza 

civil, administrativa e criminal para a hipótese de explosão epidemiológica decorrente 

da inércia do Município de Belmonte/BA.

Eunápolis/BA, 03 de fevereiro de 2016.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República


