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1. OBJETIVO AMPLO DO PROGRAMA

O Ministério Público tem como dever constitucional atuar na defesa dos direitos
sociais e individuais indisponíveis, bem como no cuidado pelo efetivo respeito dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição (arts. 127
c/c 197 da C.F.). Age para a efetivação do acesso universal e igualitário às ações e
serviços públicos de saúde, bem como para que se cumpra a integralidade do
atendimento,

com

acolhimento,

equidade,

qualidade,

tempestividade

e

resolutividade. Mais que isso, a incumbência ministerial de defesa do regime
democrático (art. 127, C.F.) apresenta ligação direta com a plena participação da
comunidade, como diretriz que é do Sistema Único de Saúde, descrita no art. 198,
III, da C.F., pela qual lhe incumbe velar e promover.
Com esse pressuposto, o Programa tem o objetivo, do ponto de vista do Ministério
Público, de descentralizar as intervenções em saúde pública, através do CAOP
Saúde, aprofundando e disseminando ações ministeriais de execução em
municípios do Paraná1, com o olhar mais cuidadoso para a ausculta da comunidade
e as correspondentes providências por parte da administração pública. Propõe-se
uma via de efeito seminal, em que a integração dos promotores de Justiça e do
Centro de Apoio, junto aos demais interlocutores afins, possa adicionar
conhecimento, valor e inovação à atuação sanitária institucional.
No âmbito da saúde pública, buscar-se-á reconhecer, nas localidades em que o
Programa se desenvolver, as predominantes percepções de saúde da população,
conjugando-as com a apuração dos indicadores sanitários de maior vulto, a
detecção de eventuais vazios assistenciais, daí extraindo consensos majoritários,
consignados em documento próprio, que motivarão as intervenções possíveis.
Comporá a métrica das expectativas da coletividade, a discussão pública e

1

O Programa empregará a escala de avaliação do IDHM para a seleção de municípios onde será aplicado.
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democrática sobre a natureza e extensão do direito à saúde, inclusive no seu senso
prático, associado à realidade regional de assistência.
Daí resulta de significativa importância instituir, com a população, um discurso
equilibrado entre a saúde, como dado prestacional da administração pública, e a
saúde como dimensão de um direito essencial ao ser humano, esclarecendo-se as
causas de non liquet assistencial no município.
Inscreve-se tal coerência jurídica na linha instituída pela L.F. n° 13.460/17 que,
embora com vigência aprazada para o futuro próximo, tem sua mens perfeitamente
aproveitável desde logo. Isto é, a proteção do usuário de serviço público voltada ao
seu direito à adequada prestação dos serviços por agentes e prestadores de
serviços públicos, destacando-se a diretriz relativa à “adoção de medidas visando a
proteção à saúde e a segurança dos usuários” (art. 5°, VIII). Na mesma linha, inserese o presente Programa nas lógicas da Política Nacional de Humanização (PNH),
conformada em 2003. É ela, como se sabe, transversal às diversas áreas do sistema
e sua observância retrata genuíno direito individual e coletivo, mencionado em vários
atos normativos2, importando, pois, estimular a comunidade a avaliar a sua correta
implementação.

2

o

Portaria n 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Tópico 7. Diretrizes e Estratégias para Implementação
da RAS. Item I. Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e ordenar a organização da rede de
atenção. Estratégia: Incentivar a organização da porta de entrada, incluindo acolhimento e humanização do
atendimento;
o
Decreto n 7508 de 28/06/2011 (federal). Art. 38º. A humanização do atendimento do usuário será fator
determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de
Saúde;
o
Portaria/GM n 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Art. 2º Constituem-se diretrizes para o
funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial: V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das
pessoas;
o
Portaria n 1.459, de 24 de junho de 2011. Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema
Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento
reprodutivo e a atenção humanizada a gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao
nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha;
o
Portaria n 121, de 25 de janeiro de 2012. Art. 10. As ações a serem desenvolvidas pelas Unidades de
Acolhimento e o tempo de permanência de cada usuário deverão estar previstas no Projeto Terapêutico Singular.
Parágrafo único. O Projeto Terapêutico Singular será formulado no âmbito da Unidade de Acolhimento com a
participação do Centro de Atenção Psicossocial, devendo-se observar as seguintes orientações: I - acolhimento
humanizado, com posterior processo de grupalização e socialização, por meio de atividades terapêuticas e
coletivas;
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Vale, ainda, recordar os termos da L.E. PR 14.254/03, que disciplina a prestação de
serviço e ações de saúde de qualquer natureza aos usuários do Sistema Único de
Saúde (v., em especial, o quanto disposto no seu art. 5°, I, III, IV e VI), e que baliza a
perspectiva do direito que ora está em causa. Idem, no que couber, a Portaria GM
MS 1820/09, ora consolidada.
O Ministério Público estimulará, pois, colaborativamente, os setores governamentais
e não governamentais à elaboração de estratégias e respostas que possam garantir,
o quanto possível, os consensos obtidos, sem prejuízo de intervenções funcionais
que exclusivamente lhe caibam3.
Pretende-se inspirar um novo marco interinstitucional de diálogo e transformação
(caracterizado pelo espírito de cooperação entre todos os partícipes), deduzindo
processo que contemple a participação mais efetiva da comunidade, na interlocução
com o Sistema Único de Saúde.
o

Portaria n 2.395, de 11 de outubro de 2011. Art. 4º Constituem diretrizes do Componente Hospitalar da
Rede de Atenção às Urgências: II humanização da atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado no
usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;
o
Portaria n 2.338, de 3 de outubro de 2011. Art. 6º Constituem-se responsabilidades do gestor
responsável pela SE: III implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, em concordância e
articulação com outras unidades de urgência e de acordo com o Plano de Ação Regional. Art. 9º Os Estados e
Municípios que desejem receber o incentivo financeiro de que trata o art. 7º desta Portaria, deverão submeter ao
Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), proposta de implantação de
SE. § 2º A proposta deverá conter: VI - garantia de retaguarda hospitalar, mediante a apresentação de termo de
compromisso formalmente estabelecido pelas unidades de referência, em que estas aceitam ser referência e
comprometem-se com o adequado acolhimento e atendimento dos casos encaminhados pelas Centrais de
Regulação das Urgências de cada localidade;
Portaria no 1.600, de 7 de julho de 2011. Art. 2° Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às
Urgências: IV ‐ humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado
nas suas necessidades de saúde; XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das
equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da integralidade e
humanização.
Portaria MS/GM n° 2.488, de 21 de outubro de 2011. São atribuições comuns a todos os profissionais:
VI – participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde,
procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e
sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento
humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Do
Processo de trabalho das equipes de Atenção Básica São características do processo de trabalho das equipes
de Atenção Básica: VI – participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades
de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de
informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando
atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento
do vínculo.
3

A predominância massiva de eventuais conflitos preexistentes envolvendo a gestão municipal deverá ser

avaliada previamente à aplicação do Programa na presente fase.
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A linha conformadora do Programa SUSCOM+ utilizará, como base, avaliações a
partir de bancos públicos de dados e também de campo, em relação ao município,
adiante detalhadas, tendo como ponto crucial a realização de audiência(s) pública(s)
ou reuniões comunitárias.
A construção conjunta da via prática do direito humano à saúde, partilhado com a
sociedade, com atenção especial para grupos mais vulneráveis, pode ser sintetizado
pelo dístico “nothing about us, without us”, que encontra eco no Decreto Legislativo
n° 168/2008, que internalizou a Convenção de Nova Iorque sobre Direitos das
Pessoas com Deficiência, entre nós com valor de emenda constitucional, observado
o procedimento do art. 5°, par. 3°, da Constituição.
O Programa SUSCOM+ contará, em caráter imprescindível e permanente, com a
participação do Conselho de Saúde, como longa manus da sociedade que é,
cabendo-lhe a atividade propositiva e, também, de acompanhamento e fiscalização
até conclusão do quanto ajustado no presente espaço.
Impõe-se sempre reforçar a identidade e o papel institucional dos Conselhos de
Saúde junto às coletividades a que servem, bem como o de valorização das
Conferências Municipais de Saúde, revendo a observância das suas diretrizes,
principalmente as constantes do último relatório elaborado (art. 1°, par. 1°, L.F.
8142/90).
As avaliações majoritárias da comunidade em audiência ou reunião, consolidadas,
serão tomadas, à parte, como indicadores de atuação ministerial e dos conselhos de
saúde para propelir o aprimoramento da assistência e da administração dos serviços
de saúde pública, na esteira de integração que prega o parágrafo único do art. 31,
da L.C. 1414, ao mencionar o incentivo à participação popular e realização de
4

Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas
da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que
se refere a: I - comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar; II - Relatório de Gestão do
SUS;
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audiências públicas ou reuniões comunitárias. Ou seja, adotar a lógica de ouvir para
fazer.5
Inclui-se, nessa sistemática, a indagação dos profissionais de saúde da rede, cujas
conclusões informarão os contextos de avaliação e decisão da audiência ou da
reunião.
O foro social que se estabelecer, via audiência ou reunião, deverá ter antecipado
acesso

às

principais

inconsistências

apontadas

nos

repositórios

oficiais,

apresentadas pelo Ministério Público (Ficha de Situação Sanitária – FIS), para que
suas discussões e conclusões possam ser congruentes com a realidade por eles
revelada.
O Programa SUSCOM+ comportará, em princípio, cinco municípios-pilotos para
estabilização de conceitos, iniciativas, experiências e prazos. Estarão localizados em
regiões diversas do Paraná, com demografias, aspectos sócio-econômicos e
sanitários distintos e oriundos de pontos variados na última versão disponível do
IDHM.
Na fase inicial, tenciona-se obter volumes de práticas, resultados e experiências
sanitárias que constituam conjunto heterogêneo de realidades, que possa favorecer,
simplificada, modulada e com maior autonomia, a expansão posterior do Programa
para outros territórios, com base na presente plataforma.

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da
Federação.
Parágrafo único. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação
popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.
5

A mensuração da percepção de saúde da coletividade também poderá contar com a elaboração de

questionários individuais, com previsão de reconsulta, para avaliação.
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Assumirá, pois, o sentido provocador de discussão informada com a coletividade,
sem a pretensão de criar diretrizes formais para a gestão, incumbência das
Conferências Municipais de Saúde, mas, antes, de fortalecê-las e dar-lhes curso.
É estratégico, inclusive para a legitimação social de políticas públicas, o que vincula
o Ministério Público, pensar e ouvir a sociedade civil organizada, mas,
particularmente,

a

não

organizada.

Esta

nem

sempre

está

representada

adequadamente no Sistema Único de Saúde, muito menos se faz perceber
coletivamente. No entanto, é ela, e somos nós, nela, dessa forma, que diariamente
nos servimos de bons ou maus serviços.
É um esforço, pois, para fortalecer os vínculos de pertencimento e aumentar a
coesão social em torno do SUS, ratificando, pelo acréscimo de legitimidade que daí
decorre, a atuação de seus gestores.
Será importante daí o nexo com a área de educação, proporcionando a participação
de alunos da rede pública ou privada (preferencialmente aqueles em fase de final de
curso) e professores, bem como de docentes e discentes de cursos de algum modo
vinculados à saúde.
Da mesma forma, a presença na audiência ou reunião de empresas (art. 2°, par. 2°,
L.F.8080), associações, lideranças de credos religiosos e demais instituições
acreditadas constituirá elemento de qualificação do Programa, admitida a sua
representação organizada.
No mesmo ato público, os aspectos de saúde coletiva que sobressaírem na
expressão popular e/ou institucional, poderão motivar as devidas indagações por
parte do Ministério Público, elencadas em documento denominado Mapa de Atuação
Funcional (MAPA).
Foge ao escopo do Programa duplicar ou substituir qualquer órgão ou atividade
desenvolvida no SUS, principalmente aqueles ligados ao seu controle social. Pelo
contrário, o esforço será dirigido a ampliar a participação da sociedade, agregando
9
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elementos de conhecimento e maior legitimação para o pleno e mais amplo
funcionamento de todas as esferas do sistema de saúde.
A proposta valoriza as regras de gestão, sob o aspecto da sua legitimação popular,
provinda, principalmente, da sociedade civil não organizada.
Como resultado mediato, almeja-se perenizar regularmente esse modo de audição,
atento a seus efeitos úteis, inclusive com sua inserção, se assim se entender, no
respectivo Plano de Saúde, que resultará no mais ambicioso objetivo que se possa
pretender.
Em outras palavras, pretende-se que o modelo instituído por meio do Programa seja
adotado pelos atores que dele participaram, a fim de fortalecer a asculta popular e a
consolidação de parcerias interinstitucionais para o aprimoramento da Atenção
Básica.
Para tanto, findados os objetivos da audiência pública ou da reunião comunitária, os
Conselheiros de Saúde

serão instados a assumir o papel de indutores do

prosseguimento do processo de participação comunitária para garantir a
sustentabilidade do Programa e de seus resultados.
É importante, neste aspecto, conferir protagonismo e visibilidade maiores aos
Conselhos Municipais de Saúde na interlocução social, voltadas à sua cooperação
nos processoes de gestão e assistência do SUS.
O Ministério Público nas etapas subsequentes atuará como seu facilitador e
apoiador.
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2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.
– Defender os interesses difusos e coletivos, o regime democrático, o apoio ao
controle social e a implementação de políticas constitucionais [de saúde];
– Ampliar a regionalização da ação institucional, buscando alcance de resultados a
ela adstritos, incentivar a participação da sociedade, induzir boas práticas de gestão,
priorizar a mediação de conflitos distributivos, alocativos e de planejamento em
saúde pública.

3. JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA.
Segundo os dados censitários de 2010 (último disponível), o Paraná possuía, então,
10,4 milhões de habitantes, concentrados, principalmente, nas regiões de Curitiba
(Metropolitana), Londrina e Maringá, que abrigam 46,2% dos residentes no estado.
Ainda, constituem importantes polos regionais os municípios de Umuarama, Ponta
Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cascavel e Toledo 6.
Esses espaços, em face de alta concentração demográfica e facilidades logísticas,
centralizam os principais serviços de saúde, a exemplo de hospitais próprios 7,
6
7

SESA. Plano Estadual de Saúde – Paraná 2016-2019.
Unidades hospitalares próprias da SESA/especialidade: Hospital Regional do Litoral em Paranaguá

(geral), Hosp. Reg. Lucy Requião de M. e Silva em Guaraqueçaba (geral), Hosp. de Dermatologia Sanitária em
Piraquara (hanseníase), Hosp. Reg. da Lapa São Sebastião na Lapa (tisiologia), Hosp. Oswaldo Cruz em
Curitiba (infectologia), Hosp. Colônia Adauto Botelho em Pinhais (psiquiatria), Hosp. do Trabalhador em Curitiba
(geral), Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier em Curitiba (reabilitação), Hosp. Infantil
Waldemar Monestier em Campo Largo (infantil), Hosp. Reg. do Sudoeste Walter Alberto Pecoits em Fco. Beltrão
(geral), Hosp. Reg. do Noroeste em Paranavaí (geral), Hosp. Eulalino Ignácio de Andrade HZS em Londrina
(geral), Hosp. Reg. do Norte Pioneiro em Santo Ant. da Platina (geral), Hosp. Luiza Borba Carneiro em Telêmaco
Borba (geral; ainda sem funcionar), Hosp. Univ. Reg. dos Campo Gerais em Ponta Grossa (geral), Hosp. Univ.
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unidades ambulatoriais de atendimento especializado8, além da rede própria e
contratada/conveniada que presta assistência em média e alta complexidades.
Sabe-se, também, que a rede conta com equipamentos concentrados em municípios
de maior importância, de modo a concretizar a política de regionalização da saúde
(prevista no art. 198, caput, C.F., na L.F. 8080 e no Decreto 7508).
Em que pese tal política nacional ter sido adotada no Paraná, vários municípios,
principalmente aqueles com baixos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM), enfrentam crescentes dificuldades para ofertar o acesso a ações e serviços
públicos de saúde para suas populações. Eles, em geral de pequeno porte (menos
de 10.000 habitantes), têm reduzida renda per capita, indicadores alarmantes de
pobreza e, por vezes, distância geográfica e dificuldade de acesso a outros centros,
além de fragilidades sociais e econômicas. Nesse cenário, em razão da fraca
arrecadação e debilidades administrativas da gestão pública, o investimento em
saúde tende a ser insuficiente ou inadequado para atender as carências da
população, que precisa recorrer a outros pontos do território para ter atendimento.
As dificuldades de gerir a saúde pública nessas áreas fazem com que se percam
várias oportunidades, entre elas, a de prevenção a agravos e a de efetivação de
educação sanitária e democrática dos cidadãos, obstando o seu ingresso universal,
igualitário e integral a cuidados a que todos, afinal, têm direito.
Neste ponto, vale dizer que a prevenção foi priorizada pelo legislador constitucional
(inciso II, do art. 198) e pouco se tem discutido acerca do dever do Estado (gênero)
de evitar agravos à saúde que possam ser prevenidos. Sobre o tópico, a prof. Lenir
do Oeste do Paraná em Cascavel (geral), Hosp. Univ. Reg. de Maringá em Maringá (geral), Hosp. Univ. do Norte
do Paraná em Londrina (geral) e Hosp. Reg. de Guarapuava – em construção, em Guarapuava (geral); Fonte:
SESA. Plano Estadual de Saúde – Paraná 2016-2019.
8

Unidades ambulatoriais de suporte e diagnóstico terapêutico: Centro de Atendimento Integral ao

Fissurado Labiopalatal (Curitiba), Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente (Curitiba), Centro
Psiquiátrico Metropolitano (Curitiba), Centro de Hematologia e hemoterapia do Paraná (22 estabelecimentos de
coleta em Curitiba, além de centros regionais em Guarapuava, Cascavel, Maringá e Londrina e 8 hemonúcleos e
9 unidades de coleta e transfusão de sangue, distribuídas no Estado), Centro Estadual de transplantes (Curitiba),
Centro de Medicamentos do Paraná (Curitiba), Centro de Produção e pesquisa de imunobiológicos e o
Laboratório Central do Estado. Fonte: SESA. Plano Estadual de Saúde – Paraná 2016-2019.
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Santos professa o entendimento de que a prevenção é mais que uma diretriz, se não
um princípio. O princípio da segurança sanitária. O art. 200 da CF, de suas oito
atribuições, seis dizem respeito à prevenção.
Municípios dos extratos central e superior do IDHM, não obstante melhor
aquinhoados na avaliação, ostentam debilidades de outras ordens que, por igual,
devem ser parametrizadas e enfrentadas.
É elementar, em qualquer caso, que sejam direcionados esforços para o
fortalecimento da atenção primária (AB) à saúde, com a inserção pró-ativa da
comunidade (lato sensu), não apenas como destinatária de ações e serviços, mas
também como interlocutora regular, ouvida amplamente planejamento, execução e
avaliação de ações da administração.
Do ponto de vista do financiamento, a proposta ora em curso do Ministério da Saúde
de transferir os recursos englobadamente, sem vinculações ou destinos específicos,
para serem conformados pelo ente federativo em seu planejamento (o qual deve ser
discutido com a comunidade, com o Conselho de Saúde e por este aprovado), vai
exigir que, de fato, o município elabore um plano de saúde real, que reflita as
necessidades da população e defina metas de curto e longo prazo destinadas a
esse atendimento. Aqui, sim, poderíamos falar em planejamento ascendente
regional e fazer valer as diretrizes das Conferências de Saúde, ainda de acordo com
a prof. Lenir Santos (IDISA).
Integra, também, a noção de AB a existência e eficácia das suas referências de
atendimento, uma vez que em muitas localidades, em que pese haja apenas
assumido responsabilidade pelo nível inicial de atenção, não raro despende-se
grandes montantes (desproporcionais às forças da unidade federativa) com a
atenção secundária e terciária (inclusive via consórcios), excedendo os termos da
sua pactuação (Portaria GM MS 399/06)9. Em geral, o investimento aí realizado é
9

O Contrato Organizativo de Ações Públicas da Saúde (Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011), não está
implantado no Paraná.
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tecnicamente indevido (embora, em alguns casos, materialmente devido, diante da
urgência e gravidade de algumas hipóteses de atenção que se apresentam), pois
constituiria, tecnicamente, atribuição de outros entes federativos. Dito de outra
forma, assumida apenas a responsabilidade pela atenção primária, é pertinente que
os municípios apliquem seus recursos neste nível de cuidado e que nele ajustem (ou
reajustem) processos organizativos de qualidade com o estado e a União, por meio
do Contrato Organizativo de Ação Pública em Saúde – COAP, ou instituto jurídico
que lhe faça às vezes (TCG) ou venha a substituí-lo, observados os fluxos e acordos
descritos no PDR – Plano Diretor de Regionalização e o quanto estabelecido pela
Comissão Intergestores Regional (CIR). No Paraná é conhecida como CIB regional.
Pensar AB implica pensar em rede de atenção.
Atuar o Programa como linha de apoio à AB pressupõe ser fiel às estruturas
correspondentes do SUS, mas, também, qualificá-las pela participação mais
abrangente da comunidade, que, esclarecida, como for o caso, possa ser ouvida e
propor,

cabendo

ao

administrador

a

manifestação

e/ou

providências

correspondentes e ao Conselho de Saúde integrar-se ao contexto apresentado,
velando e fiscalizando pelo que for compromissado, bem assim dando a conhecer
aos munícipes, como for possível, a evolução dos atos administrativos voltados à
consecução do quanto deliberado na audiência ou reunião.
Nesse sentido, pode a população do município subsidiar a gestão pública, ao se
manifestar, fornecendo informações que, de certa forma, podem até assumir o senso
de “auditoria social” sobre a resolutividade dos serviços ofertados.
O Ministério Público do Paraná que, historicamente, tem mantido como uma de suas
prioridades permanentes, em matéria saúde pública, intervenções que valorizem a
AB como principal porta de acesso ao SUS e o respaldo ao controle social, adotando
providências para sua plena efetivação, com o Programa SUSCOM+, propõe inserir
novo elemento nesta órbita.
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3.1 A relevância da atenção primária para a ampliação do acesso à saúde.
Alguns dados no Paraná.
O tipo de cuidado à saúde centrado na atenção básica tem, entre seus fundamentos,
o Relatório Dawson10 (Reino Unido, 1920), que preconizava a “organização do
sistema de atenção à saúde em diversos níveis: os serviços domiciliares, os centros
de saúde primários, os centros de saúde secundários, os serviços suplementares e
os hospitais de ensino11” como medida de “eficiência e redução de custos, assim
como o benefício o público e da profissão médica”. O Relatório foi solicitado pelo
governo inglês, em razão dos debates de mudanças no sistema de proteção social
no pós-Primeira Guerra e foi a primeira descrição completa de uma rede
regionalizada de saúde, com a apresentação de conceitos que até hoje possuem
grande relevância na organização da Rede de Atenção, tais como: território,
populações correspondentes, porta de entrada, vínculo/acolhimento, referência e
atenção primária como coordenadora do cuidado. A missão do relatório era, pois, a
de “buscar, pela primeira vez, formas de organizar a provisão de serviços de saúde
para toda a população de uma dada região”12.
Mais tarde, em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de
Saúde, da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a
Infância, a Atenção Primária a Saúde (APS) foi institucionalizada em escala mundial.
Na conferência, a APS foi definida como “cuidados essenciais baseados em
métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e
socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na comunidade aos indivíduos e
às famílias, com a sua total participação a um custo suportável para as comunidades
10

Bertrand Dawson era médico e trabalhava na organização de serviços de emergência na I Guerra

Mundial Foi nomeado para coordenar uma comissão destinada para definir esquemas para a provisão
sistematizada de serviços médicos e afins que deveriam estar disponíveis para a população de uma dada área
(COSEMS. Encontro Paranaense de Gestores Municipais do SUS: Rede de atenção no SUS, 2013. Disponível
em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ACS/rede_de_atencaop.pdf>.
11

MENDES, E. V. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: Conselho Nacional de

Secretários de Saúde –CONASS, 2015. p.29.
12

KUSCHNIR, Rosana e CHORNY, Adolfo Horácio. Redes de atenção à saúde: contextualizando o

debate. Ciência & saúde coletiva [online]. 2010, vol.15, n.5, pp.2307-2316. p.2
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e para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de autonomia e
autodeterminação”13.
No Brasil, cresce o estabelecimento de novas bases a partir de 1980 até o advento
da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que instituiu um novo padrão
organizativo do SUS, pela estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com o
objetivo de “superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde
e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, com vistas a assegurar
ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e
eficiência”.
Para assegurar esse conjunto de iniciativas, a rede foi organizada em três níveis de
atenção, estruturados “por meio de arranjos produtivos conformados segundo as
densidades tecnológicas singulares, variando do nível menos (atenção primária à
saúde), ao de densidade tecnológica intermediária (atenção secundária à saúde),
até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à saúde)”14.
No âmbito da RAS, destacou-se a importância da Atenção Primária à Saúde (APS),
reconhecida como a instância coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. Ela é
considerada nível fundamental, pois “constitui o primeiro contato de indivíduos,
famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais
próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro
elemento de um processo contínuo de atenção”. Destina-se a exercer um conjunto
de ações de saúde individuais e coletivas, que abrangem a promoção e a proteção à
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde. A coordenação dessas atividades é realizada a partir de
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, desenvolvidas por
equipes de trabalho e dirigidas a populações em territórios bem delimitados15.

13

Organização Mundial da Saúde/UNICEF, 1979, in MENDES, E. V. A construção social da atenção

primária à saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde –CONASS, 2015. p.30.
14
15

Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
Idem.
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A APS, por sua função alicerce do sistema e ordenadora do cuidado, tem grande
importância, pois, se bem organizada, pode solucionar a um custo mais baixo e com
efetividade a maior parte dos problemas de saúde. Estudos recentes produzidos no
Brasil demonstram que, nesse nível de atenção, é possível solucionar 87,5% a 91%
dos agravos16. Isso significa que os níveis secundário e terciário, em tese, apenas
seriam acionados quando esgotados todos os recursos da atenção básica. A
observância dessa lógica organizativa levaria à substancial economia de recursos e
à maior efetividade terapêutica, com inegável ganho para pacientes e poder público.
Um dos atributos de uma rede de atenção razoável é a APS bem estruturada,
constituída com equipe multidisciplinar que cubra toda a população-alvo. Entretanto,
há ainda um grande percurso para que a cobertura da APS atinja nível satisfatório.
No Brasil, há 40.673 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em funcionamento,
assegurando cobertura para 67,88% da população. Há outras 10.121 unidades em
construção, que ampliará a cobertura e o acesso às ações e serviços públicos de
saúde.
No Paraná, a APS conta com 2.299 UBS, que oferecem cobertura para 56,68% da
população, ou seja, 6.327.690 pessoas. Em construção, há 518 novas unidades17.
FIGURA 1: PARANÁ - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES

16

17

MENDES, E. V. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: Conselho Nacional de
Secretários de Saúde –CONASS, 2015. p.29.
Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE. Informações referentes ao mês de agosto/2016. Disponível em:
<http://sage.saude.gov.br/#>.
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FONTE: SALA DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA – SAGE, 2017

FIGURA 2: PARANÁ: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO

FONTE: SALA DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA – SAGE, 2017

Soma-se ao esforço de ampliar o acesso à atenção à AB, o Programa Estratégia
Saúde da Família (ESF), criado com a finalidade de promover a reorganização,
expansão, qualificação e consolidação da atenção básica ((v. preteritamente a
Portaria GM MS 2488/11, ora revogada pela Portaria 2436/17, que revê a Política
Nacional de Atenção Básica – PNAB). No Paraná, há 2.276 equipes ESF,
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responsáveis pelo atendimento de 7.205.485 pessoas (64,55% da população), em
397 municípios18.
Outro importante componente do cenário é o Programa Brasil Sorridente. Lançado
em 2003, possui objetivo garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da
saúde bucal dos brasileiros como medida de promoção de qualidade de vida. No
Paraná, é composto por 1.297 equipes que prestam assistência a 4.249.094
pessoas (38% da população), em 356 municípios.19
De acordo com os dados ora apresentados, o estado está abaixo da média nacional
no que se refere à cobertura populacional na atenção primária. Por isso, necessita
envidar mais esforços para melhorar a atenção à saúde. Será útil que o Ministério
Público, após consultar os gestores, usuários, e com apoio nos indicadores sóciosanitários da região, propicie os acertamentos administrativos adequados junto aos
administradores públicos e demais instituições, pactuando ajustes para as
inadequações do sistema ou, não sendo possível, aja judicialmente para promover
correções que se façam necessárias.

3.2 Compartilhar os rumos da atenção básica com a comunidade.
A organização mais eficaz dos serviços do SUS depende de amplo processo
democrático de planejamento, coordenado entre a Administração Pública (em
sentido amplo), Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde e a própria
comunidade, em sentido mais extenso, mas não menos importante.
Em recente estudo, o Tribunal de Contas da União identificou que, em grande parte,
os municípios brasileiros são deficitários no levantamento das necessidades da
população, bem como que os Conselhos de Saúde não interagem com as

18

19

Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE. Informações referentes ao mês de agosto/2016. Disponível
em: <http://sage.saude.gov.br/#>.
Idem.
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secretarias na construção do planejamento das ações de saúde20. Essa falha na
identificação das necessidades em saúde pode ensejar gastos, desvios e
ineficiências em áreas não prioritárias e, como consequência, resultar em má
aplicação de escassos recursos, reduzindo substancialmente a resolutividade
esperada dos serviços.
Importante lembrar que o Decreto 7508/2011 dispõe sobre o mapa da saúde,
necessário ao planejamento da saúde de ações e serviços, por ser capaz de
demonstrar os vazios assistenciais ou até mesmo excessos em certos locais mais
abastados, além de muitos outros elementos que permitem ao gestor e à população
conhecer a situação real de saúde.
A participação social ampliada, em conjunto com os conselhos, poderá contribuir
para alimentar um eficaz mapa sanitário, que não pode ser apenas uma
representação geossanitária, mas sim um documento fundado em coleta de dados
das realidades locais. Será importante, ainda, dar a conhecer à população as
políticas de saúde existentes, bem como seus programas, para que possa dar um
feedback a respeito de sua efetividade.
Os Conselhos de Saúde, nesse contexto, são importantes componentes para a
implementação das políticas de saúde no Brasil e sua fiscalização. Por intermédio da
sua representação, a população pode, em tese, intervir nas práticas da
administração pública, bem como, em conjunto com os gestores, participar da
criação e deliberar estratégias, controlar e fiscalizar políticas de saúde 21. No entanto,
é cediço que alguns desses órgãos ainda existem apenas formalmente e a sua
composição e manifestações são umbilicalmente vinculadas à força do poder
executivo

municipal. Esse

relacionamento,

quando

acontece,

dificulta

sua

independência e o cumprimento do importante papel que tem para a formulação de
20

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Gestão da Atenção Básica à Saúde no Brasil. TCU Secretaria de
Controle Externo: 2015. p.23/26.

21

ROLIM, Leonardo Barbosa; CRUZ, Rachel de Sá Barreto Luna Callou e SAMPAIO, Karla Jimena

Araújo de Jesus. Participação popular e o controle social como diretriz do SUS: uma revisão narrativa. Saúde
debate [online]. 2013, vol.37, n.96, pp.139-147. p.142.
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estratégias e controle da execução das políticas públicas. Logo, é indispensável que
o MP contribua no alargamento do debate com a sociedade, reforçando a
institucionalidade de seus controles.
Não se deve esquecer, a propósito, que a Constituição Federal instituiu a
participação da comunidade como uma das três únicas diretrizes do SUS. Isto é, o
sistema não se perfaz sem a intervenção objetiva (e não suposta) da coletividade
local. Por isso, a lei orgânica da saúde (L.F. 8080/90) dispôs que “o dever do estado
não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade” (art. 2°, par.2°).
Há que se pontuar, ainda, que a Portaria MS/GM nº 2135/2013 refere que o
processo de planejamento do SUS deve ser transparente, o que se dá mediante a
participação regular da comunidade (art. 1º, VI).
O envolvimento da comunidade não se esgota, por certo, na sua representação
pelos Conselhos de Saúde e pelas Conferências de Saúde, não obstante o
protagonismo que ambos merecem e exercem. Ele também se dá em dimensão
mais extensa, e.g., com o necessário estabelecimento de ouvidorias do SUS, que
existem e funcionem adequadamente, com reuniões públicas do Conselho de Saúde
que permitam maior audição e acompanhamento popular, dentro do próprio
processo participativo no debate sobre planejamento, execução e fiscalização dos
atos do Sistema Único de Saúde.
Toda a oportunidade, pois, de consulta à população deve ser acolhida e valorizada.
Ela poderá dar valioso depoimento sobre eventuais iniquidades e ineficácia
existentes em pontos da rede de saúde. Ou, pela natureza mesmo do que
expressar, dar o tom de verdadeiro recall sanitário em relação à determinadas
políticas e condutas administrativas ocorrentes.
Assim, audiências públicas ou reuniões comunitárias que se organizem com esse
propósito no âmbito do programa SUSCOM+, não apenas acrescerão legitimidade e
elementos de conhecimento ao desenvolvimento do processo sanitário, mas
robustecerão os vínculos das pessoas com o seu sistema de saúde, estimulando o
sentimento de pertencimento, decrescente no Brasil, desde a progressiva
21
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desmobilização das forças que compunham a Reforma Sanitária. Entretanto, esse
sentir está presente em sociedades que empregam modelos universais mais
avançados e inclusivos de cuidado à saúde, na medida em que atendem as
necessidades das pessoas; por isso é importante conhecer o direito, conhecer as
políticas e os programas para se sentir participante, serem as pessoas ouvidas,
atendidas e, assim, acender a sensação de vinculação subjetiva necessária ao
fortalecimento das instituições.
Outro dado esclarecedor seria, porventura, fazer uma operação aritmética simples
em cada local: dividir o número de habitantes, incluindo os referenciados, quando for
a hipótese, pelo valor do orçamento da saúde para conhecer o per capita municipal
anual e quanto ele deveria ser em acordo a parâmetros internacionais, para que
cada cidadão entenda como se dá o gasto com saúde e quanto o poder público
gasta com cada um.
Importa mencionar que, embora tenha havido inegáveis avanços do SUS ao longo
dos seus quase trinta anos, na realidade hodierna persiste a necessidade de
incrementar não apenas a qualidade do acesso à saúde, mas influir em fatores que
negativamente pressionam seu modelo organizativo. Nessa linha, é importante,
dentre outras nuances, trabalhar o autocuidado em saúde (a responsabilidade com a
própria saúde e também a coletiva em certas situações), onde o contato com a
coletividade é inafastável.

3.3 Um olhar sobre o papel do Ministério Público, à vista do financiamento
Verifica-se que muitos municípios acabam sobrecarregados por pleitos assistenciais,
arcando com muito além do mínimo que lhes determina a Constituição (15%). Tanto
em função do crônico subfinanciamento do estado, que desde a vigência da Emenda
Constitucional nº 29/2000, sempre deixou de investir o montante mínimo relativo a
sua obrigação constitucional, como da histórica regressão orçamentária e de
investimentos da União, que se aprofunda ano a ano. As EC 86 e 95, por sinal,
longe andaram de recompor sucessivos deficits federais no custeio de ações e
22
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serviços de saúde. Isso compele os municípios a deixar de aprimorar a sua atenção
primária, com a sobrecarga que as solicitações de natureza diversa da sua
pactuação impõem. Sem esquecer os ônus da judicialização, nem sempre
decorrentes de inadimplemento seu na prestação reclamada. Esse impacto é
particularmente sentido nas suas estruturas de gestão, nas deficiências da sua rede
para o acolhimento dos pacientes e na insuficiência de ações destinadas à
capacitação de profissionais e dos próprios gestores públicos. Em tal cenário,
investimentos na prevenção são praticamente inexistentes. Forma-se um ciclo
nocivo difícil de romper.
Apenas para ilustrar, destaque-se que o padrão de efetividade da atenção básica,
calculado em 2011, pelo Ministério Saúde, com base na proporção de internações
sensíveis à atenção básica - ISAB22, indicou que 285 municípios do Paraná
apresentavam índice superior a 28%, o que indica baixa exação da atenção
primária, porque muitos casos foram encaminhados aos níveis superiores de
atenção23.
As inúmeras deficiências da rede de saúde, principalmente primária, também se
registram, reflexamente, na atuação do Ministério Público, que vem sendo
progressivamente mais procurado. Entre 2010 e 2017, no Paraná, foram instaurados

22

Condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para os

quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Essas atividades, como a prevenção
de doenças, o diagnóstico e o tratamento precoce de patologias agudas, o controle e acompanhamento de
patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações hospitalares por esses problemas.
Altas taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária em uma população, ou subgrupo(s) desta,
podem indicar sérios problemas de acesso ao sistema de saúde ou de seu desempenho (Internações por
condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o
desempenho do sistema de saúde. Fonte: ALFRADIQUE, Maria Elmira et al . Internações por condições
sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do
sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 25, n. 6, p. 1337-1349,
June

2009.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2009000600016&lng=en&nrm=iso>.
23

Dados

extraídos

do

Índice

de

Desempenho

do

SUS

–

ano

2011.

Disponível

em:

<http://idsus.saude.gov.br/mapas.html>.
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69.939 procedimentos administrativos, dos quais 5.537 ainda estão em curso,
conforme demonstra o gráfico a seguir.
GRÁFICO1- PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELO MPPR
NA ÁREA DA SAÚDE ENTRE OS ANOS 2010 E 2017.

Fonte: PROMP, 2017

O expressivo volume de atendimento ao público também espelha essa preocupante
realidade. Grande parte dele está, direta ou indiretamente, vinculado à atenção
primária. Desde 4/4/201624 até 4/4/2017 foram realizados e anotados no Sistema
PROMP, em todo o estado, 22.488 atendimentos individuais (ver quadro 1).

QUADRO 1: ATENDIMENTO AO PÚBLICO MPPR – ÁREA DA SAÚDE

24

O módulo para o registro dos atendimentos ao público, do PROMP, destinado às promotorias

de Justiça passou a ser adotado em 4/4/2016. A implantação do mecanismo foi escalonada e
concluída apenas em 3/6/2016. O cronograma de implantação pode ser consultado em:
http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=160
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Período da consulta: 4/4/2016 a 4/4/2017
Data da consulta: 25/4/2017
Área de atuação: saúde
Abrangência: Paraná
Assunto da providência

Nº de Atendimentos

Atenção básica

289

Atendimento médico

767

CAPS

281

Cirurgia

1864

Combate à dengue

58

Combate à influenza (gripe)

3

Comunidades terapêuticas

12

Concurso público – profissionais da saúde

62

Consulta especializada

1363

Controle social

76

Erro médico

180

Exame médico

1397

Hemodiálise

14

Hospital

113

Improbidade administrativa

430

Internação voluntária, involuntária, compulsória

1632

Internação hospitalar

213

Materiais hospitalares

108

Medicamentos

11173

Ministério da Saúde

73

Outros

1478

SAMU

13

Transplante

106

Transporte para tratamento da saúde

364

Tratamento domiciliar

66

Tratamento médico – hidroginástica – fisioterapia

223

Vaga em UTI

130
Total de atendimentos

22.488

Fonte: PROMP, 2017.
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Tem-se apurado, no CAOP Saúde, um acréscimo substancial no suporte técnico às
promotorias de Justiça em todo o Paraná.
Diante do quadro de profunda carência assistencial na saúde em comunidades
particularmente debilitadas (IDHM), mas não apenas, agravado pela crise econômica
por que passa o país e pelo persistente subfinanciamento dos demais entes
federativos, bem assim em razão da atribuição do Ministério Público expandir o
debate crítico institucional e a proposição de ações de mais amplo espectro sanitário
para as populações, por intermédio das promotorias de Justiça de Proteção à Saúde
Pública, o presente trabalho objetiva, por meio de modelos integrados de estudos e
avaliações situacionais, ouvir da população a sua identificação das principais
fragilidades sanitárias que atingem esses territórios.
O Centro de Apoio Operacional e as Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde
Pública

aderentes,

antecipadamente

acordados,

promoverão

levantamentos,

reuniões de trabalho e todas as demais iniciativas cabíveis, v.g., com representantes
das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, das respectivas Regionais de
Saúde (SESA), da CIR, do CRESEMS, dos Conselhos Municipais de Saúde, do
Poder Judiciário, de responsáveis por instituições de saúde e de eventuais
representantes da sociedade civil, além de audiência pública ou reunião comunitária,
completando-se o esboço do perfil assistencial minimamente necessário ao
conhecimento público e respectivos encaminhamentos.
Alvitra-se, com esse conjunto de elementos e com a oitiva dos cidadãos, a
percepção real de determinada(s) situação (ões) sanitária(s) relevante(s) e a
conformação de estratégias de atuação possíveis para seu enfrentamento.
O promotor de Justiça contará com o suporte do CAOP Saúde, para delimitar
parâmetros técnicos e pactuar com os gestores do SUS e representantes da
comunidade (e.g., Conselhos Municipais de Saúde), encaminhamentos, prazos e
resultados.
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Em especial quanto aos prazos para a execução das medidas pactuadas em
audiência (ou reunião), estabelecer-se-á um limite de até 90 dias para adoção de
todas as providências.
A população, como principal componente do programa, deverá ser informada sobre
o respectivo cronograma de ações desenvolvidas.

3.4 Municípios que integram o Programa SUSCOM + e seus indicadores
O desenvolvimento humano é definido pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD como “um processo de ampliação das escolhas das
pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que
desejam ser”. Para a mensuração desse processo, foi criado o Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH, indicador que pretende identificar essas
oportunidades e capacidades, analisando a melhora ou piora do acesso à educação,
saúde e renda. A utilização desse marcador geral possibilita identificar, não apenas
o desenvolvimento de um país ou região por uma perspectiva econômica, mas,
segundo aspectos sociais, culturais e organizativos, refletir a qualidade de vida das
populações de pequenos territórios.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que segue o mesmo
padrão do IDH Global, foi o critério utilizado para selecionar os municípios
integrantes do Programa, pois, por ele, é possível retratar, com maior profundidade,
a realidade e as dificuldades comuns às populações e identificar os desafios gerais
do desenvolvimento humano (inclusive aqueles atinentes à saúde).
O IDH analisa o desenvolvimento humano, estudado a partir de três dimensões:
longevidade, educação e renda.25 Tende, pois, a evidenciar debilidades regionais
mais extensas e profundas do que os marcadores de saúde possam sugerir.

25

Longevidade (Vida longa e saudável): é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por

método indireto a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador mostra o número médio
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O Programa SUSCOM+ comportará, em princípio, entre quatro e cinco municípiospilotos para estabilização de conceitos, iniciativas e prazos. Estarão localizados em
regiões diversas do Paraná, com demografias distintas e oriundos de pontos
diferentes na última versão disponível do IDHM (ver Quadro 2 / Figura 3).

QUADRO 2: MUNICÍPIOS-PILOTOS INICIAIS

DO

PROGRAMA,

SEGUNDO O ÍNDICE DE

DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM – 2010).

MUNICÍPIO

IDHM
IDHM
IDHM
IDHM Dimensão Dimensão Dimensão
Educação Longevidade
Renda

Ranking
no
Estado

Cerro Azul (sede da Comarca)

0,573

0,391

0,797

0,570

398

Rio Negro (sede da Comarca)

0,760

0,705

0,863

0,721

19

Medianeira (sede da Comarca)

0,763

0,686

0,849

0,762

13

Capanema

0,706

0,611

0,801

0,719

199

Maringá

0,808

0,768

0,852

0,0806

2

Fonte:

Ipardes,

2016.

Disponível

em:

<http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&sistemas=1&cod_sistema=5&grupo_indic=2>.

de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade
observados no ano de referência. Acesso a conhecimento: é medido pela composição de indicadores de
escolaridade da população adulta e do fluxo escolar da população jovem. A escolaridade da população adulta é
medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com fundamental completo; e tem peso 1. O
fluxo escolar da população jovem é medido pela média aritmética do percentual de crianças entre 5 e 6 anos
cursando a escola, do percentual de jovens entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental (6º a 9º ano), do percentual de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo e do
percentual de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo; e tem peso 2. A medida acompanha a
população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação. A média geométrica desses
dois componentes resulta no IDHM Educação. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. Padrão de vida: é
medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente de determinado município. É a
soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram no município - inclusive
crianças e pessoas sem registro de renda. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM>.
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Destaca-se na figura 3 (a seguir) a localização dos municípios objeto do Programa,
em que se pode observar a sua distribuição.
FIGURA 3 – ÁREAS DE INTERESSE PARA O PROGRAMA.

Fonte: MPPR / CAOP Saúde Pública, 2017.

3.5 Metodologia geral e base de dados para pesquisa e diagnóstico preliminar.
A eleição de municípios-pilotos para iniciar o Programa, possibilitará instituir alguns
padrões e experiências úteis a sua expansão posterior para outros territórios, com o
correspondente

desenvolvimento

de

plataforma(s)

informatizada(s)

de

uso

ministerial, produzida(s) pelo CAOP, autorizando maior autonomia do membro do
Ministério Público aderente, responsável na condução da operação naqueles
territórios que se incorporarem ao Programa SUSCOM +, contando com o suporte,
quando necessário, do Centro de Apoio.
No levantamento de informações preliminar à audiência/reunião, usar-se-á a
nomenclatura de “achados sanitários”, para eventuais falhas, impropriedades ou
inconsistências administrativas, desde logo perceptíveis, na prestação/gestão de
serviços.
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Para a execução do Programa SUSCOM +, o CAOP desenvolveu (com base em
bancos de dados oficiais) e disponibilizou para livre consulta a Ficha da Situação
Sanitária dos Municípios do Paraná, ou simplesmente FIS26. A FIS abrange, dentre
outros: dados gerais sobre o município (índices de desenvolvimento, dados
populacionais e de renda, abastecimento e saneamento, despesas municipais),
investimento orçamentário próprio em saúde, participação social (cadastro do
Conselho Municipal de Saúde no SIACS, respeito à paridade de composição do
CMS, configuração da rede local e referências, estabelecimentos de saúde
(SCNES), cobertura da atenção básica (UBS e cobertura, proporção de internação
por condições sensíveis à AB, programa estratégia saúde da família, NASF e
agentes comunitários, adesão ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB (Portaria de Consolidação nº 5/2017
[seção II – Do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica] e Portaria de Consolidação 6/2017 [seção II – Do incentivo
financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de
Atenção Básica Variável – PAB Variável]27), vacinação e imunização (cobertura
vacinal população geral e infantil); saúde da criança e da mulher (taxa de nascidos
vivos, de mortalidade infantil e fetal, óbitos por causas evitáveis, taxa de mortalidade
materna); morbimortalidade geral, saúde mental e outras questões sanitárias.
Adicionalmente, poder-se-á contar com outras bases de dados para complementar o
estudo sanitário local, conforme quadro a seguir:
QUADRO 3: BASES DE DADOS COMPLEMENTARES
Instituição/órgão

Base de dados

Ministério da Saúde

- Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS;
- Tabnet – DENASUS;

Secretaria de Estado da Saúde

- Plano Estadual de Saúde;
- Plano Diretor de Regionalização;

Secretaria Municipal de Saúde

- Plano Municipal de Saúde (SargSUS/MS ou solicitação à
PJ);

26

27

A Ficha de Situação Sanitária dos Municípios (FIS) pode ser acessada na página do CAOP na internet, por
meio do endereço: http://www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1113
A Portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015 foi revogada e incorporada às Portarias de Consolidação nº 5
e 6, de 2017.
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- Programação anual de saúde (SargSUS/MS ou solicitação à
PJ);
- Lei Orçamentária em vigor (página do município na internet
ou solicitação à PJ);
- Relatório da última Conferência Municipal de Saúde;
- Relatórios anuais de gestão (SargSUS/MS ou solicitação à
PJ);
- Relatórios Quadrimestrais (q.s.);
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO da
Saúde;
Ministério Público do Paraná

- procedimentos da Promotoria de Justiça;

Poder Judiciário

- identificação das ações judiciais em saúde contra o
município (número / objeto / valor);

Contencioso administrativo
- Ouvidoria SUS

- identificação do objeto e fase em que se encontra;

Conselho Municipal de Saúde

- indicação de pontos críticos na assistência;

Profissionais de saúde

- percepção sobre a situação sanitária do município;

Ministério
da
Transparência,
- avaliação, eventualmente, disponível sobre os territórios
Fiscalização
e
Controle
–
objeto do programa;
Controladoria Geral da União

Tribunal de Contas da União

- identificação quanto à inserção do município na base de
dados do órgão;
- acórdãos relativos a auditorias operacionais do tribunal
acerca da qualidade da atenção básica, terceirização de
serviços, etc;

Tribunal de Contas do Estado do - elementos sobre as contas dos municípios, no que respeita
Paraná – TCE
o custeio de ações e serviços públicos de saúde.

Concomitantemente à sistematização dos elementos coligidos, dar-se-á interlocução
com atores regionais (principalmente, profissionais de saúde), que ficará a cargo do
Ministério Público local, por meio de ficha própria de consulta (anexo).
O contexto informativo geral será consolidado na “Ficha de Situação do Município”
(FIS) e será entregue aos interlocutores no Programa (Conselho Municipal de
Saúde, Câmara Municipal, Secretaria Municipal, Regional de Saúde - SESA PR,
etc.) e publicizada, de modo a estar acessível a quantos dela queiram tomar
conhecimento (inclusive por via eletrônica em sítio do MP).
A partir da FIS, será confeccionado, inclusive com os elementos trazidos na
audiência pública (ou reunião comunitária), o Mapa de Procedimentos Atuação do
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Ministério Público (MAPA), contendo as ações pretendidas e, preferencialmente
pactuadas, que possam se expressar através da instauração de procedimentos
ministeriais específicos ou outras iniciativas compatíveis, independente da indicação
de prioridade de atenção manifestada pela coletividade.
A composição do MAPA terá como critério norteador a definição de condutas
ministeriais para situações de gestão que impactam negativamente a atenção à
saúde e geram vulnerabilidades importantes à população, cujo enfrentamento será,
preferivelmente, ajustado administrativamente com os responsáveis em cada caso,
cuja divulgação acontecerá concomitantemente à prestação de contas da audiência
pública ou reunião comunitária.
Pactuadas as ações e responsabilidades pelos integrantes do Programa, caberá à
população o papel de acompanhar o cronograma executivo do SUSCOM+. Para
possibilitar o acesso à informação, deverá ser elaborado um painel evolutivo das
ações relativas à(s) prioridade(s) indicada(s) na atenção básica. O painel deverá ser
exposto em local visível na sede local do MPPR e nas Unidades Básicas de Saúde,
dentre outros pontos onde a tanto se convenha.
Para isso, a Promotoria de Justiça aderente ao Programa assume o compromisso de
manter a regular e periódica divulgação da(s) ação(ões) na comunidade, relativas à
audiência pública (ou reunião), antecipando o cumprimento do quanto avençado.
Cabe repisar: o Programa não substitui nenhuma das instâncias do Sistema Único
de Saúde; as iniciativas do MP não eximem de pronta intervenção, nas demais
hipóteses de inadequação apuradas, os gestores públicos e demais responsáveis; e,
na eleição de condutas do parquet, a definição do agente ministerial do território
será prevalente.
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3.6 Etapas do Programa SUSCOM +
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SUSCOM+.
ETAPAS
INÍCIO DO PROGRAMA

Data Início Data Fim
a definir

a definir

I. Município
1. Etapa de estabelecimento do Programa
1.1 Apresentação e detalhamento do Programa ao promotor(a) de
a definir
Justiça; viabilidade da aplicação do Programa ao município

a definir

1.2 Instauração de procedimentos correspondentes no CAOP e na
promotoria de Justiça local; adesão do agente ministerial ao a definir
Programa.

a definir

2. Reunião geral de apresentação, adesão e instauração do Programa
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a definir

3. Avaliação e complementação da Ficha de Situação do Município – FIS
3.1 Consulta a FIS, construída a partir de bases oficiais e consultas
locais, com indicação dos pontos relevantes sobre o cenário a definir
sanitário geral do município

a definir

3.2 Coleta de informações complementares sobre a situação
sanitária do município. Pesquisa nas bases locais pelo(a)
a definir
promotor(a) de Justiça (contensioso administrativo e judicial;
audição de profissionais de saúde

a definir

4. Publicidade da FIS
4.1 Publicidade da FIS junto ao atores envolvidos.

a definir

a definir

4.2 Disponibilização para consulta da população para conhecimento
a definir
prévio à realização da Audiência Pública/ reunião comunitária.

a definir

5. Divulgação e mobilização – audiência pública ou reunião comunitária
5.1 Elaboração e remessa de convites e material de divulgação

a definir

a definir

5.2 Publicização do edital da audiência pública pelo CAOP e
a definir
Promotoria; idem, se se tratar de reunião comunitária

a definir

5.3 Mobilização da população, com apoiadores, especialmente da
a definir
área rural. Definição de estratégias locais de divulgação do ato.

a definir

6. Audiência Pública ou Reunião Comunitária
6.1 Apresentação do Programa e ausculta da população
Apresentação da metodologia da Audiência Pública/ Reunião
Comunitária; apresentação à população dos principais dados a definir
sanitários; ausculta da população, definição de prioridade e
assinatura de Termo de Compromisso.
6.2 Definição da prioridade e encaminhamentos
Proposta inicial de debate com questões de relevo apuradas na
FIS. Possibilidade de manifestações escritas e sua valoração.
Manifestação do Conselho Municipal de Saúde e o seu
a definir
compromisso para: (i) fiscalizar e acompanhar a execução do
Programa; e (ii) promover a difusão de informações à população.
Consulta sobre aquiescência de regularidade da audiência/reunião,
aprazamento e inserção no Plano de Saúde.

até 90 dias,
em princípio

7. Mapa de Procedimentos e Atuação - MAPA
Elaboração do MAPA com a identificação dos principais problemas
sanitários (pela P.J.), detectados através da FIS e na audiência
pública ou reunião.
a definir
Acompanhamento sobre a execução da prioridade indicada em
audiência pública ou reunião, constante na respectiva ata e termo
de compromisso.

a definir

8. Avaliação e acompanhamento
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8.1 Reunião de avaliação de práticas e resultados da Audiência
Pública (ou reunião comunitária) com a elaboração de documentos
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e intervenções.

(24/01/18)
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a definir

9. Devolutiva de informações à população
9.1 Ato público (ou publicização de outra forma adequada) sobre os
resultados obtidos a partir da audiência pública/reunião comunitária
Sustentabilidade do Programa. O Conselho Municipal de Saúde a definir
será instado, em audiência pública/reunião comunitária a assumir o
papel de indutor do prosseguimento do processo de participação
comunitária.

a definir

5. OBJETIVOS E PRODUTOS ESPERADOS
Objetivos e produtos esperados.
a) o levantamento situacional e a visibilidade das condições sanitárias dos municípios
selecionados (FIS) pela sua população;
b) a identificação de prioridade(s) local(is), valorizando a manifestação da comunidade,
como elemento para a ampliação e melhoria do acesso à saúde e como indicador de
atuação ministerial;
c) a indução de boas práticas sanitárias por parte da Administração, bem como o
aperfeiçoamento de seu controle, notadamente social;
d) induzir a construção de discurso coletivo sobre o direito à saúde no município;
e) o aumento da coesão social em torno do SUS (desenvolvimento da noção de
“pertencimento”);
f)

o incentivo à construção participativa (lato sensu) de soluções locais;

g) a redução dos desníveis de informação entre gestão sanitária e usuário;
h) a redução das frustrações da comunidade, pela participação, em relação à atenção
básica;
i)

a identificação e consolidação de alianças estratégicas, inclusive regionais, para o
propósito do Programa;

j)

prestigiar as diretrizes constitucionais do SUS, por meio de sua aplicabilidade prática;
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k) o aprofundamento da integração interfederativa (SMS, SESA, MS);
l)

o fortalecimento do acolhimento e da resolutividade da atenção primária na percepção
do usuário;

m) a maior efetivação e eficácia das referências interregionais;
n) a criação (ou adequação do funcionamento, quando for o caso) de Ouvidorias do SUS;
o) inserção nas lógicas executivas de regionalização da saúde por parte dos órgãos de
execução do MPPR;
p) a descentralização das intervenções do CAOP Saúde;
q) a maior identificação e proximidade do Ministério Público com a comunidade;
r) a difusão do conhecimento sanitário no MP;
s) subsidiar a proposição de política ministerial em saúde pública;
t)

a produção de publicação digital do MPPR/CAOP Saúde apresentando a organização
do Programa, seus principais direcionamentos e resultados;

u) o fomento à replicação do Programa em outros territórios, em segunda etapa.

6. INTEGRANTES DO PROGRAMA SUSCOM+
6.1 Integrantes pelo Ministério Público
a)

Promotorias de Justiça das comarcas do municípios aderentes

b)

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública;

c)

Centros de Apoio e/ou Promotorias especializadas de outras áreas (para ciência e/ou
proposta de intervenção conjunta).

6.1.1 Responsabilidades do (a) Promotor (a) de Justiça, a partir da adesão ao
Programa
i. execução das atividades acordadas com o CAOP no âmbito do Programa;
ii. instauração de procedimentos ministeriais correspondentes às hipóteses
por si identificadas de intervenção (MAPA); prévia busca de soluções
administrativas; ajuizamento de ações eventualmente necessárias;
iii. audição especial de profissionais de saúde (registro na FIS e na audiência
pública/reunião comunitária);
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iv. informações regulares ao CAOP sobre atividades desenvolvidas no âmbito

do programa;
v. adoção das práticas necessárias à efetivação dos fins previstos no
programa, inclusive estimulando a participação de alunos e professores;
vi. apuração e divulgação de resultados; comunicação ao CAOP.

6.2 Integrantes pela gestão pública

a)

Secretarias de Saúde (e Educação) dos municípios:
- Cerro Azul (sede da comarca) – piloto;
- Capanema (sede da comarca) – piloto;
- Rio Negro (sede da comarca) – piloto;
- Medianeira (sede da comarca) – piloto;
- Maringá (sede da comarca) – piloto.

b)

Secretaria de Estado da Saúde (programa APS ou equivalente)
Interlocutor da SESA em Curitiba28
Interlocutor local da SESA (regional de saúde)

c)

Ouvidoria SUS;

d)

Procuradoria-Geral do município;

e)

Representação de trabalhadores em saúde;

f)

Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde - CRESEMS;

g)

Ministério da Saúde (escritório regional) ou órgão ao qual for delegada a participação

6.3 Integrantes pela sociedade
a)

Conselho Municipal de Saúde;

b)

Entidades com representatividade na comunidade e movimentos de saúde;

c)

Sociedade civil não organizada.

28

A Secretaria de Estado da Saúde indicou o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Schmidt Gevaerd,
como Interlocutor do programa.
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6.4 Instituições e órgãos convidados
a)

Poder Judiciário;

b)

Defensoria Pública;

c)

Câmara Municipal;

d)

Instituições de ensino (inclusive Secretaria Municipal de Educação), particularmente na
área da saúde (se houver)

e)

Igrejas, empresas, associações

7. PREVISÃO DE CUSTOS
Item
i)

Viagem de campo 1:

ii)

Viagem de campo 2:

iii)

Viagem de campo 3:

iv)

(…)

v)

Materiais e outras despesas.

Custo Estimado

8. EQUIPE DO PROGRAMA.
8.1 Gerência geral
Nome

e-mail

Telefone

Marco Antonio Teixeira

mat@mppr.mp.br

(41) 3250-4855/60

Andreia Cristina Bagatin

acbagatin@mppr.mp.br

(41) 3250-4859

8.1.1 Responsabilidades do CAOP:
i. Criação da secretaria do programa;
ii. Levantamento, nas bases selecionadas, dos dados sanitários dos
municípios envolvidos no programa;
iii. Sistematização e interpretação dos dados coligidos, com proposições
decorrentes;
iv. Interlocução e apoio técnico ao agente ministerial;
v. Deslocamentos aos municípios para a realização das reuniões de
trabalho, inspeções e demais atividades que se tornarem necessárias, a
cargo do CAOP;
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vi. Instauração

de procedimentos correspondentes; acompanhamento;
apuração de resultados (em conjunto com a Promotoria de Justiça).

8.2 Integrante(s) pelo CAOP
8.2.1 Avaliação técnica do Programa e análise dos dados sanitários dos
municípios (setor médico do CAOP)
Nome

e-mail

Telefone

Margarete Solá Soares

msola@mppr.mp.br

(41) 3250-4861

Douglas do Lago Westphal

dlwestphal@mppr.mp.br

(41) 3250-4862

Liliane Mara Passos B.Johnscher

lilianempbj@mppr.mp.br

(41) 3250-4862

Suéllyn Mattos de Aragão

smdaragao@mppr.mp.br

(41) 3250-4862

William Ribas e Targa

wrtarga@mppr.mp.br

(41) 3250-4862

8.2.2 Secretaria do Programa
Nome

e-mail

Telefone

Jefferson Luiz Tesseroli Silvério

jltsilverio@mppr.mp.br

(41) 3250-4880

Elaine Bueno Piekarski

ecbueno@mppr.mp.br

(41) 3250-4888

9. APROVAÇÃO DO PROGRAMA
Elaborado e revisado por

Data

Assinatura

Marco Antonio Teixeira
Andreia Cristina Bagatin
Caroline Chiamulera

Nota: as portarias do Ministério da Saúde mencionadas foram consolidadas e
atualizadas nas PRCs 1 a 6/17, podendo, ainda, serem localizadas pela sua
denominação original nestes novos atos.
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