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JANUÁRIA - 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - JAUPJ-

02PJ

 

Procedimento Administrativo de n.º 0352.21.000258-5

 

RECOMENDAÇÃO

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotores
de Justiça ao final assinados, na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, no exercício das
atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II e III da Constituição Federal;
119, caput, e 120, incisos II e III da Constituição Estadual; 27, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei
nº 8.625/93; 66, inciso IV, e 67, inciso VI da Lei Complementar Estadual nº 34/94, no cumprimento
operacional às estratégias definidas no Plano Geral de Atuação MPMG – Atenção Primária à Saúde e,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos
do art. 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que apresenta como uma das suas diretrizes
organizacionais o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais, conforme prescreve o art. 198, inciso II da Constituição;

CONSIDERANDO a existência da Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
denominada Lei Orgânica da Saúde (LOS), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências;

CONSIDERANDO ser a saúde um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos definidos pela Lei Orgânica
da Saúde;

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), assim definidos na
supracitada legislação, de que a assistência às pessoas deve ser dispensada por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas;

CONSIDERANDO que as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assim definidos
na Lei Orgânica da Saúde, de que a integralidade de assistência deverá ser entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso IX, alínea “a” da Lei federal nº 8.080/90
estabelece a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo e
ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

CONSIDERANDO que a direção SUS é exercida, no município, pela Secretaria
Municipal de Saúde, nos termos do art. 9º, III da Lei 8.080/09;

CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços
públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90;
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CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.508/2011 (regulamento da Lei federal nº
8.080/90), estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde das Redes
de Atenção à Saúde, se inicia pelas Portas de Entrada do SUS, dentre elas compreendendo a Atenção
Primária, e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço,
artigo 8º;

CONSIDERANDO que o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde
será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e
do coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção
especial, conforme legislação vigente, nos termos do artigo 11 do mesmo decreto;

CONSIDERANDO que a Atenção Básica é a porta de entrada para os usuários do SUS
conforme cita a Portaria GM/MS nº 2.436/GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que estabelece a revisão
das diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO que a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais,
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (art. 2º, da Portaria GM/MS nº
2.436/2017).  

CONSIDERANDO que a Saúde da Família é estratégia prioritária para expansão e
consolidação desse nível de atenção no SUS (art. 4º, caput, da Portaria GM/MS nº 2.436/2017).  

CONSIDERANDO que os dados do Ministério da Saúde apontam que, pelo menos
85% dos problemas de saúde da população brasileira podem ser resolvidos no âmbito da atenção básica;

CONSIDERANDO que todos os níveis de atenção assumem papel igualmente
relevante, todavia, a atenção primária deve ser priorizada, tendo em vista que possibilita uma melhor
organização e funcionamento tanto dos serviços da atenção básica como da média e alta complexidade.
Uma atenção básica bem estruturada faz com que se reduzam filas nos prontos-socorros e hospitais,
além de se evitar o consumo abusivo de medicamentos e gasto indiscriminado com equipamentos de
alta tecnologia;

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece,
dentre as competências das Secretarias Municipais de Saúde, a coordenação do componente municipal da
Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades
estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal (...) “organizar, executar e
gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as
unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União”, “organizar os serviços para permitir que a
Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da RAS”, “inserir a Estratégia de
Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção
Básica”, “selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais de Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente” e “assegurar o
cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que
atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente e a modalidade de atenção” (art. 10, I, VI,
X, XIV e XIX);

CONSIDERANDO que a Equipe de Saúde da Família (ESF) é considerada como
estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das
pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade;

CONSIDERANDO que no Município de Pedras de Maria da Cruz existem Equipes
de Saúde da Família desprovidas de profissionais e que não houve indicação de medidas necessárias para
promover o regular provimento de profissionais dessas equipes pelo Poder Público, conforme relatório
em anexo;

CONSIDERANDO que a Equipe de Saúde da Família (ESF) é composta no mínimo por
médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro,
preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente
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comunitário de saúde (ACS) e que podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e
os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e
auxiliar ou técnico em saúde bucal;

CONSIDERANDO que de acordo com os dados do Ministério da Saúde
(http://sisaps.saude.gov.br/notatecnica/frmListaMunic.php), o Município de Pedras de Maria da
Cruz apresenta 82,20% de cobertura para a Atenção Básica e de apenas 80,60% de cobertura para
a Estratégia Saúde da Família;

CONSIDERANDO que, em relatório realizado pela Coordenadoria Regional de Saúde
da Macrorregião Norte (CRDS/Norte), documento anexo, verificou-se que a listagem de profissionais do
CNES encontra-se desatualizada, havendo profissionais cadastrados, mas que não foram
apresentados pela Secretaria de Saúde, e profissionais com cargas horárias diferentes do que foi
informado pela Secretaria.

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República;

CONSIDERANDO 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 à sua garantia, consoante dispõe o art. 129, II da
Constituição da República;

CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão
pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV da Lei Complementar federal nº 141, de 13 de
janeiro de 2012;

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625/1993
(Lei Orgânica Nacional do MP) faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos
órgãos da administração pública estadual e municipal;

CONSIDERANDO que o artigo 6º inciso XX da Lei Complementar 75/1993, aplicável
por força do previsto no artigo 80 da Lei 8.625/1993, dispõe que compete ao Ministério Público expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito,
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna,
promovendo as medidas necessárias à sua garantia e efetivação:

RESOLVE expedir a presente RECOMENDAÇÃO, para que o Sr. Prefeito e a Sra.
Secretária de Saúde do Município de Pedras de Maria da Cruz adotem todas as medidas de gestão
necessárias para a integral observância da presente Recomendação, a qual busca efetivar estratégias para
melhoria da Atenção Primária à Saúde, determinando:

a) a adoção de medidas necessárias para organizar e manter as atuais equipes de
Estratégia de Saúde de Família (ESF) nos parâmetros trazidos pela Portaria GM/MS n° 2.436/2017;

b) a adoção de medidas necessárias para implementar e fazer funcionar todas as
equipes completas de Estratégia Saúde de Família (ESF) que já se encontram credenciadas perante
o Ministério da Saúde para atuação junto ao território do município;

c) a adoção de medidas necessárias para o regular provimento de profissionais pelas
Esquipes de Saúde da Família;

d) a adoção de medidas concretas para monitorar o cumprimento da carga horária
integral pelos profissionais das Equipes de Saúde de Família de seu município, como folha de ponto,
relógio de ponto, monitoramento diário da Secretaria Municipal da Saúde, dentre outras, bem como
adotando as medidas sancionatórias e disciplinares sempre que ocorrer o seu descumprimento
injustificado;

e) a afixação do quadro de horários dos funcionários e profissionais de saúde na
sala de espera de cada uma das Unidades Básicas de Saúde do município, mantendo-as atualizadas e

http://sisaps.saude.gov.br/notatecnica/frmListaMunic.php
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em local de fácil visualização, inclusive constando um número de telefone para reclamações e
denúncias pela população em caso de descumprimento;

f) realização de processo seletivo, concurso ou outro meio idôneo para a
regularização do déficit de profissionais das Equipes de Estratégia de Saúde de Família hoje em
funcionamento.

RECOMENDA-SE, ainda, face a não atualização dos dados no CNES, as seguintes
medidas, que deverão ser comprovadas perante essa a 2ª Promotoria de Justiça de Januária.

i) manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária,
serviços disponibilizados, equipamentos e estabelecimentos de saúde de seu território, em consonância
com a Política Nacional de Atenção Básica e, de modo a sanar não só aquelas que estão deficitárias
perante o Departamento da Atenção Básica (DAB), do Ministério da Saúde;

ii) atualizar mensal e regularmente também das informações constantes do DATASUS,
incluindo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), para que tais dados e informações
possam espelhar a realidade da estrutura municipal de saúde, aferível inclusive em relação às fichas
cadastrais dos agentes públicos de saúde, no que toca às funções exercidas, carga horária e local de
lotação, por exemplo.

Fixa-se o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento, para resposta
instruída de documentos quanto ao acatamento da presente Recomendação.

Nos termos do art. 9º da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, requisita-se aos destinatários desta recomendação a adequada e imediata divulgação de seu
teor, incluindo sua afixação nas portas dos edifícios em que funcionam a Administração municipal
(Prefeitura, Secretária de Saúde, postos de saúde etc.) e a publicação no sítio eletrônico oficial dos
Municípios, cujo extrato deverá ser encaminhado ao Ministério Público em 60 (sessenta) dias.

Finalmente, adverte-se que o descumprimento injustificado desta recomendação e de
seus respectivos prazos, poderá ensejar a adoção das medidas (administrativas e judiciais) cabíveis à
obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação (art. 11 da Resolução nº 164/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público).

Envie-se cópia da presente ao Conselho Municipal de Saúde e ao Presidente do
Poder Legislativo do município para repasse aos demais Vereadores para conhecimento e
fiscalização.

 

 

Januária, data da assinatura eletrônica.
 

 
 
Daniel Lessa Costa                                           Diego

Leonardo Barbosa Gomes
Promotor de Justiça                                         

           Promotor de Justiça
     CRDS/Norte                                                              2ª

PJ de Januária
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Documento assinado eletronicamente por DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES,
PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA, em 03/11/2021, às 13:18, conforme art. 22, da Resolução
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL LESSA COSTA, COORDENADOR DE
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