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Recomendação Nº 0001/2018
Objeto: Falta de padronização no acolhimento dos usuários que necessitam fazer marcação 
de consultas e exames pelas unidades municipais de saúde, especialmente as UBS's e USF's
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do Promotor de 
Justiça titular da Comarca de São Paulo do Potengi, no uso das atribuições conferidas pelo 
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, combinado com o art. 6º, inciso XX, da Lei
Complementar Federal nº 75/93, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, 
no art. 69, parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96, na 
Resolução CNMP nº 164/2017, e, ainda, Considerando que, nos termos do art. 127 da 
Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
Considerando o disposto no art. 196 da Carta Magna, segundo o qual 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;
Considerando que a Lei Complementar nº 75/93 estabeleceu, em seu art. 6º, XX, caber ao 
Ministério Público da União 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, 
disposição que é extensível ao Ministério Público dos Estados por força do art. 80 da Lei nº 
8.625/93;
Considerando que, para o exercício da função institucional prevista no art. 129, II, a Lei nº 
8.625/1993 estabelece caber ao Ministério Público expedir recomendações, requisitando ao 
destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito (art. 27, 
par. ún, IV);
Considerando a acentuada utilidade da Recomendação para a autocomposição dos conflitos 
e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é incumbido o Ministério Público, 
sendo um importante instrumento de redução da litigiosidade e de ampliação do acesso à 
Justiça em sua visão contemporânea;
Considerando a conveniência institucional de estimular a atuação resolutiva e proativa dos 
membros do Ministério Público para promoção da Justiça;
Considerando o art. 1º da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, pelo qual a "Recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério 
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre 
determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de 
praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, 
assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas";
Considerando a PRT nº 02/2017-GS/MS, a qual consolida as normas sobre as políticas 
nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, dentre elas a Política Nacional da Atenção 
Básica em seu Anexo XXII;
Considerando que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e 
organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção e recuperação da Saúde, 
devendo o acesso dar-se, preferencialmente, por meio dos serviços de Atenção Básica 
integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades 
básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa;



Considerando que, se houver alguma dificuldade temporária para atender aos usuários, é 
responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, dar informações claras e 
encaminhar os pacientes, sem discriminação e privilégios;
Considerando que toda pessoa, na rede de serviços de saúde, tem direito ao atendimento 
humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, 
confortável e acessível a todos, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em 
virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, 
garantindo-lhe sua identificação e do profissional que lhe atender, sendo esse de forma 
visível, legível e de fácil percepção;
Considerando que é direito do usuário o atendimento agendado nos serviços de saúde, 
preferencialmente com hora marcada (Inciso IV, do Parágrafo Único, Art. 5ª, da Portaria de 
Consolidação nº I);
Considerando que a Regulação do Acesso à Assistência, também denominada regulação do 
acesso ou regulação assistencial tem como objetos: a organização, o controle, o 
gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS;
Considerando a importância de que o acolhimento aconteça durante todo o horário de 
funcionamento da UBS, na organização dos fluxos de usuários na unidade, no 
estabelecimento de avaliações de risco e vulnerabilidade, na definição de modelagens de 
escuta (individual, coletiva, etc), na gestão das agendas de atendimento individual, nas 
ofertas de cuidado multidisciplinar, entre outros;
Considerando que tramita na Promotoria de São Paulo do Potengi um Inquérito que tem por 
objeto investigar a falta de padronização no acolhimento dos usuários que necessitem fazer 
marcação de consultas e exames pelas unidades municipais de saúde, especificamente na 
área do serviço odontológico;
Considerando a necessidade de cobrar o disciplinamento na oferta de todos os serviços que 
são prestados pelas unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, 
especialmente, quanto à marcação de consultas, exames e serviços especializados, visto a 
existência de notícia de que há limitação e possível favorecimento nos horários de 
atendimento e na distribuição de fichas, entre outras divergências;
RECOMENDA à Secretária Municipal de Saúde do Município de São Paulo do Potengi, 
Sra. Dailva Bezerra da Silva, que estabeleça, no prazo de 60 (sessenta) dias, a padronização 
do acolhimento dos usuários SUS que procuram as Unidades Municipais de Saúde, 
adotando as seguintes providências administrativas:
a) Oferta de marcação de consultas e procedimentos especializados em todos os dias da 
semana, durante o horário de funcionamento da unidade de saúde, não devendo haver 
qualquer limitação, a exemplo de distribuição de fichas;
b) Elaboração de um fluxograma para acolhimento dos usurários do SUS para a marcação 
de consultas e procedimentos especializados pelas Unidades Municipais de Saúde de São 
Paulo do Potengi, bem como a divulgação das unidades em seu sítio eletrônico;
c) Fixação em local visível e de fácil compreensão de informações sobre a marcação de 
consultas e procedimentos especializados, devendo ser esclarecido ao usuário os 
documentos necessários ao agendamento, tais como: documentos pessoais, exames prévios, 
prescrição médica, outros documentos necessários, bem como, se houver, dependendo da 
consulta ou procedimento, os fluxos e protocolos de atendimento;
d) Criação de uma lista informatizada, preferencialmente em forma de planilha, com 
informações acerca do nome, nº do Cartão SUS, telefones de contato, exame, procedimento 
ou consulta, data da prescrição médica, data da inserção na lista e outros campos que a 



equipe julgar necessários, nas situações em que não for possível a inserção imediata das 
solicitações de consultas e procedimentos especializados no SISREG;
e) criação de um protocolo a ser fornecido ao paciente/usuário (uma espécie de 
comprovante, podendo ser um carimbo, código com assinatura e data), atestando o dia, hora 
e o servidor que realizou o atendimento no setor de marcação da unidade, a fim de evitar 
que a unidade de saúde retenha a prescrição médica;
f) Divulgação do teor desta Recomendação Ministerial às direções e responsáveis pelos 
setores de marcação das unidades de saúde para conhecimento;
Desde já fica a advertência de que a não observância desta Recomendação implicará na 
adoção das medidas cabíveis, devendo ser encaminhada a esta Promotoria de Justiça 
informações pormenorizadas quanto à adoção das medidas administrativas para o seu pleno 
atendimento, no prazo de 60 (sessenta) dias. Ainda, ressalto que o MPRN fiscalizará a 
adoção das medidas citadas.
Publique-se.
São Paulo do Potengi/RN, 20 de março de 2018.
Claudio Alexandre de Melo Onofre
Promotor de Justiça


