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RECOMENDAÇÃO nº 01/2018
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de sua Promotora de Justiça 
titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim/RN, Luciana Maria Maciel 
Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, 
da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I, da Lei 8.625/93, que institui a Lei Orgânica do 
Ministério Público, e nos artigos 67, inciso IV e 68, da Lei Complementar n° 141/96, Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
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 Constituição Federal de 1988 elevou a saúde à categoria de direito social, 
inserindo em seu artigo 196 que “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”, tendo
estabelecido a criação de um sistema único, cujas diretrizes são a descentralização, o atendimento 
integral e o controle social (Artigo 198 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei Orgânica 
da Saúde, estabelece, em seu art. 2o, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através da execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações de saúde e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento que o Município de 
Parnamirim não realiza o exame de cistouretrografia miccional, também denominado de 
uretrocistografia, seja por meio de sua rede própria, mediante convênio com outros municípios ou 
contratação de prestadores privados, tendo alegado que a realização desse exame é de 
responsabilidade do Estado;
CONSIDERANDO que, por essa razão, foi instaurado, no âmbito desta Promotoria de Justiça, o 
Inquérito Civil nº 18/2016, por meio da Portaria n 18/2016-4aPmJ, o qual objetiva apurar a 
regularidade do exame de cistouretrografia miccional no Município de Parnamirim;
CONSIDERANDO que o exame de uretrocistografia é procedimento de diagnóstico por radiologia, 
consistente em inserção de sonda da bexiga do paciente e realização de várias radiografias;
CONSIDERANDO que conforme a Tabela de Procedimentos do SUS, contida no 
SIGTAP/DATASUS, o exame de uretrocistografia é procedimento ambulatorial de diagnóstico por 
radiologia, de média complexidade, custeado por meio de financiamento do Bloco de Média e Alta 
Complexidade (MAC) do SUS, possui valor de tabela de R$ 52,11 (cinquenta e dois reais e onze 
centavos) o qual é bastante inferior ao preço efetivamente cobrado pelo exame na rede privada de 
saúde;



CONSIDERANDO a informação prestada nos autos pelo Estado, de que o Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) era o único prestador habilitado pelo SUS no Estado para executar esse 
exame, contudo, há mais de dois anos não o vem realizando;
 CONSIDERANDO que o HUOL informou que não possui demanda atual para o exame de 
uretrocistografia miccional, uma vez que não o realiza há algum tempo, pois, o respectivo 
equipamento apresentou problema técnico irrecuperável e o hospital tem buscado recursos 
financeiros para aquisição de equipamento similar e, ainda, que o hospital possui contrato somente 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, mas alterou a programação orçamentária com esta 
para compensação pela não realização desse exame;
CONSIDERANDO que o Município de Parnamirim é o responsável pela integralidade do 
atendimento em saúde de sua população, em especial, na execução de procedimentos de Baixa e 
Média Complexidade, seja pela sua rede própria de saúde ou através de contrato com prestadores 
privados ou pactuação com outros municípios;
CONSIDERANDO que o Município de Parnamirim não possui prestador para o exame em 
comento, e embora execute e tenha pactuado a realização de exames radiológicos de abdômen, 
aquele exige um prestador de serviço habilitado em exames radiológicos mais complexos, 
mostrando-se necessária a contratação de prestador privado no seu território ou em outro município,
no caso, em Natal/RN, cabendo salientar que, nesse caso, deve ser custeada com recursos do 
Orçamento Geral do Município ou, caso deseje receber recursos federais dos blocos da saúde para 
custeio dessas despesas, deverá realizar pactuação com estabelecimento de saúde em outro 
município;
CONSIDERANDO que a Programação Pactuada Integrada (PPI) é um processo de negociação, 
contratualização, articulação, programação da atenção à saúde e alocação de recursos públicos, a ser
definida na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e intermediada pela SESAP/Coordenação de 
Planejamento, tendo como objetivo definir os fluxos assistenciais no interior e os limites financeiros
para cada município, sendo, portanto, mais complexo, uma vez que requer o atendimento de uma 
série de exigências;
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;
Resolve RECOMENDAR ao PREFEITO MUNICIPAL e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PARNAMIRIM, bem como quem lhe venha eventualmente a suceder ou substituir no 
seu cargo:
Que adotem todas as medidas administrativas e orçamentárias necessárias para contratualizar, com 
prestadores privados de serviços de saúde, a execução do exame de uretrocistografia miccional, 
efetuando a complementação do valor da Tabela de Procedimentos do SUS, uma vez que o 
município de Parnamirim somente executa e possui pactuação para a realização de exames 
radiológicos de abdômen simples e intermediários, a fim de atender a demanda reprimida pelo 
exame em apreço.
Requisita que se manifestem sobre o cumprimento da presente recomendação no prazo de 05 
(cinco) dias úteis.
Adverte que em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público 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, 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, 12 de janeiro de 2018.
Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo
Promotora de Justiça


