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1 APRESENTAÇÃO

O Ministério Público (MP) tem como dever constitucional atuar na defesa dos direitos sociais e

individuais indisponíveis, bem como velar 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, como também para que se

cumpra a integralidade do atendimento, com acolhimento, equidade, qualidade, tempestividade e

resolutividade em relação aos usuários.

A partir dessa moldura normativa, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Proteção à Saúde Pública (CAOP Saúde Pública), órgão do Ministério Público do Paraná (MPPR),

que possui atribuição legal para a formulação de planos e programas institucionais e para prestar

assistência técnica às Promotorias de Justiça,  instituiu o  Programa SUSCOM+,  que pretende

potencializar a participação da comunidade na efetivação e aprimoramento da atenção básica do

Sistema Único de Saúde (art. 198, III, da C.F.).

É sabido que a  atenção básica  (ou atenção primária  à saúde),  constitui  a  principal  porta  de

entrada para o atendimento das pessoas no SUS. O Programa SUSCOM+ está voltado, pois, para

o estabelecimento de acordos e consensos interinstitucionais e na ampliação da participação da

sociedade, para a identificação e superação de fatores que fragilizam o direito à saúde no âmbito

do Sistema Único de Saúde no território do município, indicando os sentimentos de prioridades

assistenciais.

O foco dado à atenção básica se fundamenta por ser este nível de atuação sanitária reconhecido

como a instância coordenadora do cuidado e ordenadora da rede e porque “constitui o primeiro

contato de indivíduos, famílias e comunidades com o SUS, 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”1. 

Um segundo ponto preponderante para ser essa a inspiração do Programa, é que a atenção

básica pode proporcionar, se bem organizada, a solução de 87,5% a 91% dos agravos2 em saúde.

Isso significa que os níveis de atenção secundário e terciário, afora condições excepcionais, são

1  Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.

2  MENDES, E. V. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde –CONASS, 2015. p.29.
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acionados quando esgotados todos os recursos disponíveis na atenção básica. Valorizar essa

lógica organizativa leva à substancial economia de recursos e à maior efetividade terapêutica,

com inegável ganho para pacientes e poder público.

Outro ponto  central  no Programa é o  incentivo  à participação popular  no planejamento  e  na

execução de ações e serviços públicos de saúde no SUS, pois se sabe que, embora prevista, nem

sempre a comunidade é adequadamente informada e ouvida acerca dos problemas vivenciados.

Por essa razão, o Programa SUSCOM+ possui como premissa a fundamental oitiva da população,

aferindo-se a sua percepção de saúde no município. Esse sentir, além de ser útil para os gestores

como medida de planejamento, em outro aspecto, serve como elemento de verdadeira auditoria

informal sobre problemas e inconsistências na assistência à saúde.

Por  considerar  o  MP que  a  sociedade  é  responsável  pela  construção  conjunta  do  SUS,  o

Programa mirou estabelecer consensos interinstitucionais, tendo como eixo central a participação

dos cidadãos e da comunidade local,  particularmente  na porção não organizada.  Trata-se de

estimular uma união de esforços voltados para a melhoria das condições sanitárias e de acesso

aos serviços de saúde.

Diante  dos  variados  quadros  de  carências  assistenciais  que  afligem  determinados  grupos

populacionais  na  atenção  básica,  elegeu-se  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal

(IDHM) para a compreensão genérica das fragilidades essenciais e sistêmicas que afetam cada

município.

O presente trabalho objetiva, mediante modelos integrados de estudos e avaliações situacionais,

dados  a  conhecimento  à  população,  a  identificação  das  principais  fragilidades  sanitárias  que

atingem esses territórios e a seleção de prioridade de intervenção do(s) gestor(es) de saúde.

Em síntese, a comunidade, como um todo (os gestores públicos, o Conselho Municipal de Saúde,

os trabalhadores da saúde, as instituições públicas e privadas, as entidades representativas, os

estudantes  e  os  cidadãos)  será  partícipe,  induzindo  o  aprimoramento  da  assistência  e  da

administração dos serviços de saúde pública, na esteira do que prega o parágrafo único, do art.

31, da LC 141, ao mencionar o incentivo à participação popular e a realização de audiências

públicas no processo de transparência e visibilidade da gestão da saúde.
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2. CONHECENDO O PROGRAMA SUSCOM+

2.1 Objetivos

Pelo Programa se busca identificar, com base na participação ativa da população, os principais

problemas e deficiências na área da saúde pública existentes no município, bem como articular

com os setores governamentais e não-governamentais a elaboração de estratégias e práticas

para superá-las adotando-se a lógica de ouvir para fazer.

Do ponto de vista do Ministério Público, o intento é o de descentralizar as intervenções do CAOP

Saúde,  aprofundando,  organizando  e  disseminando  ações  institucionais  de  execução  em

municípios do Paraná, com maior atenção à ausculta da população e para as correspondentes

providências  por  parte  da  administração  pública.  Espera-se,  por  essa  via,  que  a  voluntária

integração dos promotores de Justiça e do Centro de Apoio,  junto aos demais interlocutores,

possa adicionar conhecimento sanitário, valor e inovação à atuação ministerial.

2.2 Municípios integrantes do Programa

O  critério  adotado  para  a  seleção  dos  municípios-pilotos  do  Programa  foi  o  Índice  de

Desenvolvimento Humana Municipal (IDHM), que segue o mesmo padrão do IDH Global. Por ele,

é possível retratar, com maior profundidade, a realidade e as dificuldades comuns às populações

e  identificar  debilidades  e  desafios  gerais  do  desenvolvimento  humano  (inclusive  aqueles

atinentes à saúde). 

O Programa SUSCOM+ comportará, em princípio, três municípios-pilotos para estabilização de

conceitos,  iniciativas  e  prazos.  Estarão  localizados  em  regiões  diversas  do  Paraná,  com

demografias  distintas  e  oriundos  de  pontos  diferentes  da  última  versão  disponível  do  IDHM,

conforme quadros e figura a seguir:

QUADRO 1:  MUNICÍPIOS-PILOTO DO PROGRAMA,  SEGUNDO O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

MUNICIPAL (IDHM – 2010).

MUNICÍPIO IDHM
IDHM

Dimensão
Educação

IDHM
Dimensão

Longevidade

IDHM
Dimensão

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
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Fonte:  Ipardes,  2016.  Disponível  em:  <http://www.ipardes.gov.br/index.php?
pg_conteudo=1&sistemas=1&cod_sistema=5&grupo_indic=2>.

FIGURA 1 – ÁREAS DE INTERESSE PARA O PROGRAMA.

Fonte: MPPR / CAOP Saúde Pública, 2017.

A eleição de três municípios-alvo possibilitará instituir  diversidades de padrões e experiências

mescladas, úteis à expansão posterior do programa para outros territórios, com o correspondente

desenvolvimento  de  plataforma  virtual  para  uso  ministerial,  produzida  pelo  CAOP.  Sob  esse

ângulo, pretende-se promover maior cognição sanitária e autonomia de condução para o membro

do  Ministério  Público  responsável  na  condução  da  operação  naqueles  territórios  que  se

incorporarem ao Programa SUSCOM+.

2.3 Desenvolvimento do Programa

A intervenção do CAOP Saúde inicia a apresentação da proposta de trabalho ao Promotor de

Justiça, com os dados que a eles são inerentes.

Com  a  pactuação,  o  CAOP  dá  início  à  fase  de  levantamento  preliminar  de  informações  e

indicadores sanitários sobre o território. Essa apuração é realizada em bases de dados oficiais

(Ministério  da  Saúde,  Secretarias  Municipais  e  Estadual  de  Saúde,  dentre  outros).  O  seu

documento é denominado Ficha de Situação do Município (FIS). 
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A FIS (que nesse momento ainda é prévia),  será complementada com base nas informações

colhidas localmente.

Posteriormente,  serão  realizadas  reuniões  de  trabalho  com  representantes  dos  Poderes

Legislativo, Executivo, Judiciário, além da sociedade civil organizada  (entidades representativas,

profissionais de saúde, entre outros), com a finalidade de apresentar o Programa e debater a

situação da saúde do município e encaminhamentos para a realização de audiência pública.

A próxima etapa consistirá em ouvir a comunidade por meio de audiência pública, momento em

que os trabalhados serão desenvolvidos com a lógica democrática da liberdade de expressão

voltada para a eleição de prioridade comunitária na atenção básica.

A ideia é de audição popular, que se pretende torne-se prática perene, e propicie arranjos locais

para as soluções desejadas em saúde.

Os entraves identificados, e as propostas para a sua superação, serão objeto de ata da Audiência

Pública e de Termo de Compromisso, assinado pelas autoridades. Buscar-se-á, ainda, que tais

termos, conforme sua natureza,  sejam inseridos, se aprovados,  no Plano Municipal de Saúde

(PMS). Desse modo, haverá o reconhecimento do município quanto ao compromisso de executar

as  atividades  que  a  população  identificou  como  prioritárias,  caso  nesse  documento  não  se

encontrem previstas.

A fase subsequente será a confecção do Mapa de Procedimentos e Atuação do Ministério Público

(MAPA), com base nos informes da FIS, e da ata de audiência pública, que conterá  as ações

pretendidas e preferencialmente acordadas que possam ensejar a instauração de procedimentos

ministeriais específicos ou outras iniciativas compatíveis.

A composição do MAPA terá como critério norteador arrolar 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. 

O Promotor de Justiça local, por meio da instauração de procedimento administrativo próprio, será

o gestor do processo. 

O CAOP Saúde acompanhará a execução do Programa SUSCOM+ e, em momento oportuno,

realizará segunda audiência pública devolutiva, com o protagonismo da Promotoria de Justiça,

para prestar  esclarecimentos sobre os resultados obtidos e avaliar  o processo de construção

conjunta da atenção básica.
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Pactuadas,  inclusive  na  audiência  inicial,  as  ações  e  responsabilidades  pelos  integrantes  do

Programa, caberá à população o papel de acompanhar o cronograma executivo do SUSCOM+.

Será elaborado um painel informativo sobre as ações desencadeadas, relativas à(s) prioridade(s)

coletivamente indicada(s) na atenção básica. Ele deverá ser publicizado em local visível na sede

do Ministério Público na comarca, na página do CAOP e na Secretaria Municipal de Saúde.

Importante ressaltar que o Programa não almeja substituir nenhuma das instâncias de gestão ou

controle do Sistema Único de Saúde, mas sim, valorizá-las e agregar-lhes maior legitimidade.

As iniciativas do MPPR não eximem a responsabilidade legal  dos gestores públicos  e  outros

responsáveis, em hipóteses de ilicitudes que, eventualmente, venham a ser apuradas. 

A seguir, o organograma detalhado com as fases do Programa:
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3 OBJETIVOS E PRODUTOS ESPERADOS

a) o  levantamento  situacional  e  a  visibilidade  das  condições  sanitárias  dos  municípios

selecionados (FIS); 

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) a construção de discurso coletivo sobre o direito à saúde no município;

e) o aumento da coesão social em torno do SUS (noção de “pertencimento”);

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

g) a redução dos desníveis de informação entre gestão e usuário;

h) a redução das frustrações da comunidade em relação à atenção básica;

i) a identificação e consolidação de alianças estratégicas para o propósito do Programa;
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j) o prestígio das diretrizes e princípios do SUS, por meio de sua aplicabilidade prática; 

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) o incremento estratégico 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) o subsídio à proposição de política de intervenção ministerial em saúde pública; 

t) a produção de publicação digital do MPPR/CAOP Saúde apresentando a organização do

Programa e dos seus principais direcionamentos.

u) o fomento à replicação do Programa em outros territórios;

4 INTEGRANTES DO PROGRAMA SUSCOM+

4.1 Integrantes pelo Ministério Público

a) Promotorias de Justiça das Comarcas do Municípios relacionados no item “c” (abaixo)

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).

4.2 Integrantes pela gestão pública

a) Secretarias de Saúde dos municípios:

- Cerro Azul (sede da comarca) – piloto;

- Rio Negro (sede da comarca) – piloto;
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- Medianeira (sede da comarca) – piloto;

b)

Secretaria de Estado da Saúde  (programa APS ou equivalente)

i. Interlocutor da SESA em Curitiba3

ii. Interlocutor local da SESA (regional de saúde)

c) Ouvidoria SUS;

d) Procuradoria-Geral do município;

e) trabalhadores em saúde;

f) Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde - CRESEMS;

g) Ministério da Saúde (escritório regional).

4.3 Integrantes pela sociedade

a) Conselho Municipal de Saúde;

b) entidades com representatividade na comunidade e movimentos de saúde;

c) Sociedade civil não organizada.

4.4 Instituições convidadas

a) Poder Judiciário;

b) Defensoria Pública;

c) Câmara Municipal;

d) instituições de ensino, particularmente na área da saúde (se houver)

e) igrejas

3  A Secretaria de Estado da Saúde indicou o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Schmidt Gevaerd, como 

Interlocutor do programa.
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