
 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022 

Assunto: Recomenda à Prefeitura a 

adoção de medidas que assegurem 

a imunização de crianças (05 a 11 

anos) contra a COVID-19. IDEA – 

222.9.47805/2020 

 

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio de sua 

representante infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 127, 

caput, e 129, inciso VI, ambos da CF/88, artigos 1o e 26, inciso I, da Lei 8625/93, e artigo 73, 

inciso I, da Lei Complementar Estadual 11/96, 

CONSIDERANDO que é dever institucional do Ministério Público zelar pelo acautelamento 

dos direitos e das garantias legais asseguradas às crianças e aos adolescentes, com a 

promoção, ex vi do artgo 129, II, da Constituição Federal, das medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis; 

CONSIDERANDO que a Convenção Sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 24, referenda 

que a criança possui o direito de “[...] gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços 

destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão 

esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança se veja privada de seu direito de 

usufruir desses serviços sanitários”; 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de matriz constitucional (art. 6º, CF), corolário do 

próprio direito à vida, devendo a proteção integral do direito à vida e à saúde das crianças e 

dos adolescentes ser garantida, com absoluta prioridade, pela família, pela sociedade e pelo 

Estado (art. 227 da CF); 

CONSIDERANDO o especial tratamento garantido pelo ordenamento jurídico à criança e ao 

adolescente, sendo direito deste grupo a proteção à vida e à saúde, nos termos do art. 7º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que a vacinação é medida de proteção da saúde da criança e prevenção de 

agravos, e, portanto, recomendada, não sendo esperado privar a criança dessa proteção, 

expondo-a desnecessariamente ao risco da doença e de seus possíveis agravos. Por outro lado, 

o Poder Público deve aplicá-la de modo razoável e proporcional, de modo a não violar direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, como o direito à educação, e nem prejudicar o 

princípio de proteção integral encartado no art. 227 da CF; 



 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, advinda do 

Ministério da Saúde, autoridade sanitária para a matéria, ao tratar sobre a vacinação contra a 

COVID-19 das crianças de 5 a 11 anos, recomenda sua inclusão no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO) de forma não obrigatória; 

CONSIDERANDO a Lei nº 6.259/1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 

Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelecer normas relativas à 

notificação compulsória de doenças, e dá outras providências, prever, desde sua promulgação 

até hoje em vigor, no art. 3º que “cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa 

Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório”; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 78.231/1976, o qual regulamenta a Lei n° 6.259/1975, e 

dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa 

Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e 

dá outras providências, no art. 29 determina que “é dever de todo cidadão submeter-se e os 

menores dos quais tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória. Ressaltando o 

Parágrafo único que só será dispensada da vacinação obrigatória, a pessoa que apresentar 

Atestado Médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina”; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e 

garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis, na forma do art. 201, inciso VIII da Lei nº 8.069/1990;  

CONSIDERANDO que compete ao Parquet requisitar informações, exames, perícias e 

documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou 

indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias, na forma do art. 201, 

inciso VI, alínea “b” da Lei nº 8.069/1990; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos esforços acerca da vacinação contra a 

covid 19, visando o seu enfrentamento, constando que o município de Marcionílio Souza 

registra número de doses pediátricas contra a COVID 19,  abaixo da estimativa, aplicadas até a 

presente data, com público alvo de 05 a 11 anos;;  

RECOMENDA ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a adoção das seguintes providências:  

1.  Assegure, através da SECRETARIA DE SAÚDE, a oferta das vacinas recomendadas para 

a população infantil (05 a 11 anos), mantendo ativo no município o serviço de 

vacinação de crianças contra a COVID-19, em conformidade com a ordem de prioridade 

estabelecida na Nota Técnica Nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS5 e demais atos 

das autoridades sanitárias, zelando pelo devido planejamento do quantitativo e 

operacionalização do uso das doses pediátricas disponíveis; 



 

2. Arquivamento de cópia da presente portaria em pasta própria; 

3. Assegure, através das SECRETARIAS DE SAÚDE e de ASSISTÊNCIA SOCIAL, a vacinação 

de crianças (05 a 11 anos) acolhidas em serviços de acolhimento institucional;  

4. Promova, notadamente através de ações articuladas das SECRETARIAS DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e EDUCAÇÃO a fiscalização da vacinação de crianças, através da 

carteira de vacinação, não apenas quanto à vacina contra a COVID-19, mas de todas as 

vacinas previstas no Programa Nacional de Vacinação, fortalecendo a necessária 

atuação do Sistema de Garantia de Direitos, em especial do Conselho Tutelar por atuar 

como porta de entrada de denúncias, notificações e representações de violações de 

direitos de crianças e adolescentes; 

5.  Intensifique a realização de campanhas para o fim de conscientização dos pais e da 

sociedade sobre a importância de vacinar crianças, sendo que a falta desta contribui 

para a vulnerabilidade de enfermidades, aumenta o risco de proliferação de moléstias 

junto à comunidade. Com efeito, trata-se a vacinação de ação de política de saúde 

pública que, caso não observada, pode levar à desestruturação do sistema e 

comprometimento de vidas; 

6. Incentive nas diferentes esferas dos serviços públicos que, seja priorizada a orientação 

dos pais e responsáveis sobre a importância da vacinação infantil, de modo a 

intensificar a ampliação da cobertura vacinal de crianças, tendo em vista o retorno das 

aulas presenciais e de eventos culturais, havendo, portanto, maior interação social 

entre as crianças, o que implica a maior exposição ao contágio; 

7. Promova a divulgação, para fim de conscientização da sociedade, dos protocolos 

sanitários e das medidas restritivas locais que poderão ser impostas às crianças que 

não se vacinarem, em conformidade com a lei e com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade; 

8. Confira publicidade e a devida acessibilidade aos locais de aplicação da vacina contra 

COVID-19 em favor das crianças; 

 Deve o Gestor Municipal encaminhar ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, preferencialmente através do endereço eletrônico iacu@mpba.mp.br, as informações 

relativas às providências adotadas para o cumprimento das medidas recomendadas, 

justificando e comprovando eventual impossibilidade de atendê-la.  

 A presente Recomendação será devidamente registrada no sistema IDEA e 

encaminhada para ciência do Procurador-Geral de Justiça em exercício, do Centro de Apoio 

Operacional da Criança e do Adolescente – CAOCA e do GT CORONAVÍRUS do Ministério 



 

Público do Estado da Bahia, através da Coordenação do Centro de Apoio Operacional de 

Defesa da Saúde – CESAU .  

  Iaçu, 11 de abril de 2022.  

 

Nataly Santos de Araujo 

Promotora de Justiça 


