
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ/GO

Autos nº: 1.18.000.001091/2013-33

Espécie: INQUÉRITO CIVIL

RECOMENDAÇÃO Nº 199, DE 26 DE MAIO DE 2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ,  por

intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de

suas atribuições constitucionais e legais, expede recomendação à

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  IPORÁ/GO, nos termos

seguintes.

1 –  CONSIDERANDO A LEGITIMIDADE DA

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O Ministério Público Federal é instituição

permanente, essencial  à função jurisdicional  do Estado, incumbindo-lhe

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis,  segundo o artigo 127, caput, da

Constituição Federal; e o artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº

75/1993.

É função institucional  do Ministério Público

Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública

aos direitos assegurados constitucionalmente,  de acordo com artigo
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129, inciso II,  da Carta Magna; e artigo 5º, inciso V, da Lei

Complementar nº 75/1993.

No exercício das suas funções institucionais ,

cabe ao Ministério Público Federal promover diversas medidas, dentre

as quais: instaurar inquérito civi l  público; promover ação civi l  pública,

ação penal,  ação decorrente de improbidade administrativa; expedir

notificações e recomendações ;  requisitar di l igências,  exames,

perícias, documentos, instauração de procedimentos administrativos

etc., em face de pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas,

inclusive suas autoridades, visando à proteção ou recuperação da

integridade do patrimônio público e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos, à luz do artigo 129, incisos I ao

IX, da Constituição Federal; dos artigos 5°, incisos I ao VI, 6º, incisos I

ao XX, e 8º, incisos I ao IX, da Lei Complementar n° 75/93; da

Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal

e da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Forte nisso, o Ministério Público Federal,  por seu

órgão de defesa dos direitos do cidadão , está, constitucional  e

legalmente, investido das atribuições para agir em prol dos interesses

públicos e sociais postos neste instrumento, conforme se verá.

2 –  CONSIDERANDO AS NORMAS

CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À SAÚDE

A Constituição da República estabelece que a

saúde, garantia fundamental  e indisponível,  de cunho social, é direito

de todos e dever do Estado, garantido mediante polít icas sociais e

econômicas, as quais visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para
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sua promoção, proteção e recuperação (artigo 6º c/c artigo 196, ambos

da CF).

Outrossim, são de relevância pública as ações e

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,  nos termos da lei,

sobre sua regulamentação, f iscalização e controle,  devendo sua

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por

pessoa física ou jurídica de direito privado (artigo 197 da CF).

3 –  CONSIDERANDO O SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS

O conjunto de ações e serviços de saúde,

prestados por órgãos e instituições públicas federais,  estaduais e

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações

mantidas pelo Poder Público, constitui  o Sistema Único de Saúde –

SUS (artigo 4º da Lei federal nº 8.080/90). 

Neste  sentido,  um  dos  objetivos  do  SUS  é  a

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção,  proteção

e  recuperação  da  saúde,  com  a  realização  integrada  das  ações

assistenciais  e  das  atividades  preventivas  (artigo  5º,  inciso  III ,  da  Lei

federal nº 8.080/90).

4 –  CONSIDERANDO A LEI FEDERAL Nº

12.732/2012

A Lei federal nº 12.732/2012, de 22 de novembro

de 2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia

maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.
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 A aludida lei federal estabelece, em seu artigo

1º, que o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no

Sistema Único de Saúde – SUS, todos os tratamentos necessários.

Ademais,  dispõe  que  o  paciente  com  aquela

enfermidade tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS,

no prazo de até 60 (sessenta) dias ,  contados a partir  do dia em que

for f irmado diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor,

conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário

único (artigo 2º da Lei federal nº 12.732/2012).

Sendo assim, em razão de seu conteúdo de

relevante interesse social, com o propósito de efetivar o direito

fundamental de cunho social à saúde, imprescindível  se faz a  ampla

divulgação do conteúdo da Lei federal nº 12.732/2012, cuja entrada em

vigor se deu no dia 22 de maio de 2013, bem como a adoção de

medidas, em âmbito federal, estadual e municipal,  necessárias ao seu

cumprimento em todas as unidades de saúde.

5 –  CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 876/GM,

DE 16 DE MAIO DE 2013, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A Portaria nº 876/GM, de 16 de maio de 2013, do

Ministério da Saúde, dispõe sobre a aplicação da Lei federal nº 12.732,

de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro

tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito

do Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa Portaria dispõe, em seu artigo 3º, que o

prazo de 60 (sessenta) dias fixado no artigo 2º da Lei federal nº

12.732/2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou
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quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a

partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente . 

Tal disposição é, entretanto, objeto de

questionamento jurídico, vez que há entendimento judicial  no sentido

de que o termo inicial  do prazo de 60 (sessenta) dias para o início do

tratamento do câncer do Sistema Único de Saúde – SUS contar-se-á da

data em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico . Essa

posição é adotada também pelo GT-Saúde da 1ª CCR.

Ademais, a Portaria nº 876/GM, de 16 de maio de

2013, do Ministério da Saúde, regula a implementação do Sistema de

Informação do Câncer –  SISCAN, em território nacional,  o qual deve

registrar, além de outros dados, as seguintes datas: em que foi f irmado

o diagnóstico de neoplasia maligna em laudo patológico; de registro do

exame no prontuário do paciente; e do primeiro tratamento (artigo 6º da

Portaria nº 876/GM, de 16 de maio de 2013, do Ministério da Saúde).

6 –  CONSIDERANDO O OFÍCIO-CIRCULAR Nº

6/2013/1ª CCR/MPF 

A  1ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do

Ministério  Público  Federal,  por  meio  do  ofício-circular  nº  6/2013/1ª

CCR/MPF,  datado  de  24  de  abri l  de  2013,  oficiou  às  Procuradorias  da

República  de  todos  os  Estados,  com  o  intuito  de  dar  a  mais  ampla

divulgação  possível  ao  conteúdo  da  Lei  federal  nº  12.732/2012,  em

nível nacional.

Nesse  sentido,  aquela  íncli ta  Câmara  de

Coordenação  e  Revisão  orientou  esta  Procuradoria  da  República  para

que  promovesse  a  divulgação,  nos  meios  de  comunicação  local,  do

conteúdo  da  aludida  lei  federal,  bem  como  para  que  organizasse
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audiência  pública  para  debater  os  problemas  existentes  na  assistência

médica  e  hospitalar  ofertada  às  pessoas  mais  carentes  acometidas  de

neoplasias malignas.

Ademais,  considerou  oportuna  a  solicitação  de

informações  relevantes  à  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  e  dos

Municípios  de  maior  expressão,  em  Goiás,  sobre:  as  providências

adotadas  com  o  proprósito  de  se  efetivar  a  implementação  da  Lei

federal nº 12.732/2012, especialmente no que se refere à obediência do

prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias  para  início  do  tratamento  dos

pacientes  diagnosticados  com  câncer;  o  tempo  do  diagnóstico;  as

medidas  adotadas  pelo  Estado  para  a  implementação  do  Sistema

Hórus;  e  o  procedimento  elaborado  pelo  Estado  para  atender  à

regionalização estabelecida na lei federal.

7 –  CONSIDERANDO O OFÍCIO-CIRCULAR nº

21/2013/1ª CCR/MPF

Por meio do ofício-circular  nº 21/2013/1ª

CCR/MPF, datado de 13 de dezembro de 2013, a 1ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal discorreu sobre o

cumprimento da Lei federal nº 12.732/2012 a implementação do

Sistema de Informação do Câncer – SISCAN nos Estados e Municípios.

Nessa senda, informou, com relação ao Estado

de Goiás,  conforme dados enviados pelo Ministério da Saúde, que: a

unidade da feredação recebeu o treinamento para util izar o SISCAN

nas datas de 22/1/2013 a 24/1/2013; a Coordenação Estadual possui

senha de acesso ao sistema; os Municípios com senhas de acesso

liberadas ao sistema totalizam 120 (cento e vinte), o que corresponde a

48,78% (quarenta e oito vírgula setenta e oito por cento); nenhuma

unidade CACON/UNACON já dispõe de acesso ao módulo de
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gerenciamento do tempo de tratamento oncológico; e, portanto,

nenhuma dessas unidades util iza o módulo de gerenciamento do tempo

de tratamento. Ademais, no estado de Goiás, os Municípios que

implementaram o SISCAN são: Serranópolis,  Caçu, Chapadão do Céu,

Ouvidor, Goiás, Catalão, Aporé e Jataí.

Diante dessa situação, a 1ª Câmara de

Coordenação e Revisão alertou que, em Estados cujos Municípios não

uti l izam o “módulo de gerenciamento do tempo de tratamento

oncológico”, há enorme prejuízo à população, por não permitir  qualquer

controle sobre a observância do prazo estabelecido pela Lei federal nº

12.732/2012 para o início do tratamento.

Ademais, ressalta que, nos dados enviados pelo

Ministério da Saúde, não há qualquer elemento informando se as

Unidades da Federação já implementaram o SISCAN e, por

conseguinte, estejam cumprindo o prazo previsto na aludida lei federal

para o início do primeiro tratamento oncológico no SUS. Além disso, o

sistema apresenta dif iculdades, inclusive, de ser al imento no INCA –

Instituto Nacional do Câncer.

Destarte, por sugestão do GT-Saúde, a íncli ta 1ª

Câmara de Coordenação e Revisão solicitou a esta Procuradoria da

República a atuação perante a Secretaria Estadual de Saúde e as

Secretarias Municipais de Saúde, de modo que a Unidade da

Federação providencie, por ser responsabilidade do gestor estadual e

municipal do SUS: a) a l iberação de acesso ao Sistema de Informação

do Câncer –  SISCAN a todos os Municípios que ofereçam tratamento

oncológico; b) o gerenciamento do início do tempo para o tratamento

oncológico, com vistas a cumprir o prazo de 60 (sessenta) dias

estabelecido pela Lei federal  nº 12.732/2012, bem como c) adote

medidas para assegurar a implementação da Lei federal nº 12.732/2012
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e do SISCAN, a fim de prover a população do adequado tratamento da

neoplasia maligna em consonância com os dispositivos legais e

infralegais que tratam do assunto.

8 –  CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO

SISCAN E DO CONTROLE DO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI

FEDERAL Nº 12.732/2012 PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO

O Sistema de Informação do Câncer - SISCAN,

regulado na Portaria nº 876/GM, de 16 de maio de 2013, do Ministério

da Saúde, é fundamental  para o controle do efetivo cumprimento do

prazo de até 60 (sessenta) dias, para o início do primeiro tratamento no

SUS, contados do dia em que for f irmado o diagnóstico em laudo

patológico, de pacientes acometidos por neoplasias malignas, conforme

estabelece a Lei federal nº 12.732/2012.

Sendo assim, a implementação do SISCAN em

cada Estado, no Distri to Federal e nos Municípios é medida que se

impõe. No entanto, apesar de todas as Unidades da Federação já terem

recebido o treinamento para a uti l ização do sistema e todas as

coordenações estaduais possuírem senha para acessá-lo, há Estados

cujos Municípios não util izam o módulo de gerenciamento do tempo de

tratamento oncológico, tal como ocorre em Goiás.

A inuti l ização desse módulo causa imenso

prejuízo à população, vez que não permite qualquer controle sobre a

observância do prazo estabelecido pela Lei federal nº 12.732/2012 para

o início de tratamento dos pacientes portadores de neoplasias

malignas.
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Outrossim, é fundamental que todos os

Municípios possuam senhas de acesso ao sistema, para um efetivo

controle do cumprimento da aludida lei federal.

9 –  CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE

ATUAÇÃO CONJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E

DOS MUNICÍPIOS

Em se tratanto de lei federal concernente  ao

SUS, com o propósito de efetivar o direito fundamental à saúde, é

necessária a atuação conjunta da Secretaria de Saúde do Estado e dos

Municípios para a efetiva implementação da Lei federal nº 12.732/2012,

bem como do Sistema de Informação do Câncer – SISCAN.

10 –  RECOMENDA à SECRETARIA  MUNICIPAL

DE SAÚDE DE IPORÁ/GO que providencie, por ser responsabilidade do

gestor estadual e municipal do SUS:

10.1)  o efetivo acesso e uti l ização do Sistema de

Informação do Câncer – SISCAN;

10.2)  o gerenciamento do início do tempo para o

tratamento oncológico, com vistas a cumprir o prazo de 60 (sessenta)

dias estabelecido pela Lei federal nº 12.732/2012; e

10.3)  a adoção de medidas para assegurar a

implementação da Lei federal  nº 12.732/2012 e do SISCAN, a fim de

prover a população do adequado tratamento da neoplasia maligna em

consonância com os dispositivos legais e infralegais que tratam do

assunto.

11 –  REQUISITA, no prazo de 10 (dez) dias,

encaminhe a esta Procuradoria da República resposta pertinente ao
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acatamento do que se recomendou acima, enumerando as providências

consequentemente adotadas.

Goiânia, 26 de  maio de 2014.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
 Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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