
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM
 
Ref. ao IC nº 09/2016.
RECOMENDAÇÃO Nº 018/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de sua Promotora de Justiça Titular da 4ª 
Promotoria de Justiça de Parnamirim de defesa da Saúde e Educação, Luciana Maria Maciel 
Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, 
III e VI, da Constituição Federal, combinado com o art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e os art. 61, inciso 
I, da Lei Complementar Estadual n° 141/96, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, 
inciso III, da Constituição Federal; do artigo 25, IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.625/93; e do 
artigo 67, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do artigo 69, parágrafo único, 
alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo 
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a 
adoção das providências pertinentes;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante 
dispõe o artigo 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal destaca as ações e serviços de saúde como de 
relevância pública – art. 197, primeira parte;
CONSIDERANDO que o Município de Parnamirim possui o CCPAR - Centro Clínico de 
Especialidades de Parnamirim, o qual é responsável pelo atendimento médico de especialistas de 
forma essencial e contínua, previsto na Lei Complementar Municipal nº 022/2007 como integrante 
da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que, não obstante o  CCPAR - Centro Clínico de Especialidades de Parnamirim 
seja o único responsável pelo atendimento médico especializado no Município,  uma vez que o 
CCPAR-UNP é mais voltado para a produção acadêmica, vem ocorrendo uma gradativa diminuição 
da produção, em sentido oposto ao crescimento populacional de Parnamirim e do consequente 
aumento da demanda;
CONSIDERANDO que, de acordo com os dados fornecidos pelo Diretor Administrativo do 
CCPAR, no exercício de 2011, foram realizados 84.908 (oitenta e quatro mil novecentos e oito) 
atendimentos, entre consultas e procedimentos, e no exercício de 2015, esse número caiu para 
47.705 (quarenta e sete mil setecentos e cinco), o que representa uma redução de aproximadamente 
56% do número de consultas e procedimentos, em menos de 05 (cinco) anos, já no ano de 2016 
realizou-se 48.528 (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e oito) atendimentos e no período de 
janeiro a outubro de 2017 realizou-se um quantitativo ainda menor, de 21.545 (vinte e um mil 
quinhentos e quarenta e cinco);
CONSIDERANDO que os dados acima demonstram um total esvaziamento do CCPAR – SADI 
MENDES, o que confirma a desassistência da população em consultas especializadas e 
procedimentos de média complexidade, uma vez que das mais de 26 especialidades  que deveriam 
existir no CCPAR,  somente encontramos, na produção do mês de outubro de 2017, o atendimento 
em 11 especialidades, bem como dos mais de 27 procedimentos que se realizavam no CCPAR, 
atualmente, somente efetivam dois procedimentos, quais sejam eletrocardiograma e anuscopia;
CONSIDERANDO que, em análise do mapa demonstrativo de consultas do CCPAR, referente ao 
ano de 2015, verificou-se a inexistência das especialidades de angiologia, geriatria, neurologia, 
oftalmologia, cirurgia geral, reumatologia, proctologia e gastroenterologia;



CONSIDERANDO que as especialidades acima mencionadas permanecem ausentes no CCPAR – 
Sadi Mendes, conjuntamente com outras especialidades como: alergologia, nefrologia, nutrição, 
pediatria;
CONSIDERANDO que, atualmente, o CCPAR – SADI MENDES somente possui consultas nas 
seguintes especialidades: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, ortopedia,
urologia, proctologia, psiquiatria, pneumologia, fonoaudiologia e psicologia;
CONSIDERANDO que o Município comprometeu-se a realizar no seu território para a sua 
população 36.835 consultas médicas ambulatoriais em atenção especializada, por ano,  consistindo 
nas seguintes especialidades médicas: pediatria, gastroenterologia, otorrinolaringologia, nefrologia, 
urologia, oftalmologia, ginecologia, ortopedia/traumatologia; angiologia, pediatria, geriatria, 
neurologia, cirurgia geral, reumatologia, proctologia, mastologia, endocrinologia, cardiologia, 
alergologia, psiquiatria, infectologia, dermatologia e pneumologia, além de ter pactuado a 
realização de consultas especializadas para outros municípios como Ielmo Marinho, Coronel 
Ezequiel , Japi, Lagoa dos Velhos e Jundiá;
CONSIDERANDO que o Município comprometeu-se a realizar 8.549 consultas  ambulatoriais com
profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, nas especialidades de 
nutrição, psicologia, fonoaudiologia; CONSIDERANDO que, em consulta realizada na Portaria Nº 
858 de 10 de maio de 2017 – SISPPI-SESAP, na presente data, verificou-se a pactuação acima 
descrita, porém Parnamirim permanece sem executar consultas em diversas especialidades, bem 
como continua recebendo recursos no bloco MAC – Média e Alta Complexidade por serviços que 
não executa;
CONSIDERANDO que a PPI é um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde onde,
em consonância com o processo de planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde 
para população residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para 
garantia de acesso da população aos serviços de saúde;
CONSIDERANDO que a PPI tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência 
aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros
destinados à assistência da população própria e das referências recebidas de outros municípios;
CONSIDERANDO que esta programação consiste em um Pacto entre os entes, e deve seguir um 
fluxo para sua aprovação e execução, tendo início através de reuniões onde participam os gestores 
municipais, onde são discutidas as necessidades de saúde da população e os serviços disponíveis em
cada região de saúde, pois deve ser concedida prioridade às localidades mais próximas dos usuários;
CONSIDERANDO que o processo que norteia a elaboração da PPI deve considerar como 
pressupostos: i) a sua integração no processo geral de planejamento em saúde de cada Estado e 
município, de forma ascendente, coerente com os Planos de Saúde em cada esfera de gestão; ii) o 
diagnóstico dos principais problemas de saúde, como base para a definição das prioridades; iii) a 
coordenação pelo gestor estadual com seus métodos, processos e resultados aprovados pela CIB; e 
iv) a consonância com o processo de construção da regionalização;
CONSIDERANDO que os principais objetivos gerais do processo de PPI da Assistência em Saúde 
são: buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e aos serviços de saúde em todos 
os níveis de complexidade; definir os limites financeiros federais para a assistência de média e alta 
complexidade de todos os municípios, compostos por parcela destinada ao atendimento da 
população do próprio município em seu território e pela parcela correspondente à programação das 
referências recebidas de outros municípios; fornecer subsídios para os processos de regulação do 
acesso aos serviços de saúde; contribuir na organização das redes de serviços de saúde; e 
possibilitar a transparência dos pactos intergestores resultantes do processo de PPI da Assistência e 
assegurar que estejam explicitados no Termo Compromisso para Garantia de Acesso;
CONSIDERANDO que os gestores cujos municípios integram as regiões de saúde, em reuniões 
mediadas pelo gestor estadual, analisarão as necessidades e a capacidade regional;
CONSIDERANDO que esta consolidação deverá ser objeto de decisão da CIB, dando publicidade 
em órgão oficial no estado e, posteriormente, encaminhando ao Ministério da Saúde para 
publicação e início de vigência; e, ainda nesta etapa, os municípios iniciam a programação 



intramunicipal onde deverão compatibilizar a programação municipal com a programação de cada 
estabelecimentos de saúde, partindo para o processo de contratualização;
CONSIDERANDO, portanto, que a única maneira de movimentação pelos entes federados dos 
recursos federais do SUS, para o bloco MAC, é através da PPI que deve ser homologada pelas 
CIB's e publicada em ato normativo;
CONSIDERANDO que o Município não está realizando as consultas e procedimentos 
ambulatoriais especializados previstos na PPI em seu território, porém insiste em mantê-los na PPI, 
a fim de receber os recursos federais mediante o bloco MAC- Média e Alta Complexidade;
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Central de Regulação, em outubro de 2017, que 
já apontam uma grande demanda reprimida para consultas especializadas e procedimentos, 
verificando que, somente para consultas médicas nas áreas de angiologia, alergologia, cardiologia, 
cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, mastologia, neurologia, 
oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, proctologia, reumatologia e urologia, já existe uma 
demanda reprimida de 13.440 consultas;
CONSIDERANDO que em audiência realizada nesta Promotoria de Justiça, no dia 31 de outubro 
de 2017, restou consignado que o número de consultas especializadas realizadas no CCPAR estão 
insuficientes para cumprir a grande demanda da população de Parnamirim, bem como é grave a 
situação para os munícipes que procuram por uma consulta em gastroenterologia e reumatologia.
CONSIDERANDO que, em inspeção no CCPAR Sadi Mendes, no dia 09 de novembro de 2017, 
quinta-feira, às 9 horas e 50 minutos, esta Promotora de Justiça constatou a ausência de usuários e 
profissionais realizando atividades no CCPAR, estando todos os 16 consultórios vazios.
CONSIDERANDO que, ao verificar a agenda de novembro para consultas especializadas de 
médicos ou profissionais de nível superior e procedimentos, verificou-se que os consultórios 
permanecem boa parte vazios durante a semana, sendo os dias de maior movimento, segunda e 
terça-feira, porém dos 16 consultórios somente 09 são ocupados pela manhã na segunda-feira e 08 
são ocupados na terça-feira pela manhã, permanecendo nos outros dias de semana e turnos com 
uma  média de 03 consultórios ocupados;
CONSIDERANDO que o CCPAR, centro de referência em consultas especializadas no município e 
inscrito no CNES como Policlínica, encontra-se ocioso e com funcionamento insuficiente para a 
demanda do Município, visto que o outro centro de consultas especializadas existente no município,
qual seja Centro de Referência Docente Assistencial Governador Aluizio Alves caracteriza-se como 
unidade de extensão ao ensino para cursos de saúde da Universidade Potiguar, com baixa 
resolutividade;
CONSIDERANDO que o CCPAR não deve ser um equipamento de porta aberta, visto que as 
consultas para o centro devem ser devidamente reguladas pela Central de Regulação após a devida 
solicitação pelo médico clínico, porém aferiu-se que as consultas para médico psiquiatra e 
pneumologista são marcadas diretamente no CCPAR, sem intervenção da central de regulação.
CONSIDERANDO que o CCPAR – Sadi Mendes necessita de obras de conservação e manutenção, 
bem como de organizar os seus devidos espaços, um vez que existe um refeitório sem utilização;
CONSIDERANDO, por fim, que ao visitar os consultórios médicos, verificamos as seguintes 
inadequações que devem ser corrigidas com brevidade: falta de um refrator para o efetivo 
funcionamento da oftalmologia; construção de um banheiro em um consultório médico, o qual já 
possui área para este fim; disponibilização de cabos para o funcionamento de 01 aparelho de 
eletrocardiograma; conserto dos equipamento para audiologia;
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Parnamirim/RN e 
ao Secretário Municipal de Saúde de Parnamirim/RN:
1. adotem medidas, imediatamente, para a disponibilização de médicos no CCPAR -SADI 
MENDES, a fim de que o centro passe a oferecer consultas médicas nas seguintes especialidades: 
pediatria, nefrologia, angiologia, geriatria, neurologia, oftalmologia, cirurgia geral, reumatologia, 
proctologia, gastroenterologia, mastologia, ginecologia, alergologia, infectologia;
2. adotem medidas, imediatamente, para a disponibilização de nutricionistas no CCPAR -SADI 
MENDES, a fim de que o centro passe a oferecer consultas em nutrição;



3. adotem medidas, imediatamente, para que as consultas para médico psiquiatra e pneumologista 
sejam agendadas pela Central de Regulação do Município, abstendo-se de marcá-las diretamente no
CCPAR;
4. realizem, no prazo de 30 dias, obras de manutenção e conservação no prédio do CCPAR – SADI 
Mendes, bem como instalem grades nas janelas;
5. realizem, no prazo de 60 dias, obras para construção de um banheiro em um consultório médico, 
bem como organize os espaços existentes no local de forma que cumpram os fins destinados a um 
estabelecimento de policlínica;
6. adquiram, no prazo de 30 dias, os seguintes equipamentos: 01 (um) refrator para o efetivo 
funcionamento da oftalmologia e cabos para o funcionamento de 01 aparelho de eletrocardiograma;
7. providenciem, no prazo de 30 dias, o conserto dos equipamentos destinados aos exames de 
audiometria, avaliação vocal e Potencial Evocado Auditivo ( bera), que se encontram disponíveis no
CCPAR – Sadi Mendes;
Requisita que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao cumprimento ou não da 
presente recomendação.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as 
medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do 
ajuizamento de ação civil pública cabível, precipuamente para se respeitar as normas 
constitucionais (art. 37, II, V e IX da CF), sem prejuízo de análise de eventual ato de improbidade 
administrativa pela Promotoria de Justiça com atribuição em Defesa do Patrimônio Público.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça. 
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao CAOP - Saúde por meio eletrônico.
Parnamirim, 14 de novembro de 2017.
Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo
Promotora de Justiça


