
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2021/MPF/PR-AL/8ºOfício

De 05 de março de 2021

Recomenda ao Hospital  Ib Gatto Falcão que adote as providências
necessárias a fim de implantar Ouvidoria com plena acessibilidade,
estrutura  e  servidores  próprios  para  fortalecer  os  mecanismos  de
participação social.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pela  Procuradora  da  República
signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do art. 129, II e III da
Constituição  Federal  e em consonância  com o disposto no art.  127, caput,  da vigente Carta  da
República c/c os arts. 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “b” e “e”, V, “a” e “b” da Lei Complementar n.º 75/93,
bem como nos artigos da Lei Federal nº 7.347/1985, 

CONSIDERANDO:

1. que tramita na Procuradoria da República no Estado de Alagoas Procedimento Administrativo nº
1.11.000.000575/2019-10 com escopo de acompanhar/monitorar a execução das políticas públicas
de saúde e no âmbito da saúde suplementar, acerca da necessidade de humanização do parto em
maternidades públicas e privadas de Alagoas, a fim de evitar casos de “violência obstétrica”, em
consonância  com  as  recomendações  da  Portaria  nº  569/2000  e  da  Portaria  nº  1.459/2011,  do
Ministério da Saúde; da Recomendação nº 017/2012, do Conselho Nacional de Saúde; da Resolução
RDC/ANVISA nº  36/2008;  e  da  Resolução  Normativa  nº  398,  da  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar – ANS, dentre outras.

2. que é comando constitucional da ordem dos direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho,  a  moradia,  o lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a proteção à  maternidade  e  à
infância e a assistência aos desamparados (art. 6º da Constituição da República – CR).

3.  que  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 (art. 196 da CR).

4. que é comando constitucional a participação da comunidade nas ações e serviços públicos de
saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada do sistema único (art. 198, III, da CR).
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5. que é garantida a participação do usuário na administração pública direta e indireta, por meio de
reclamações  relativas  à prestação dos serviços públicos em geral,  asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica,  externa e interna,  da qualidade dos
serviços (art. 37, §3º, I, da CR).

6. que a Lei n.º 8.080/90, em conformidade com a Constituição da República, determina, em seu art.
2.º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício”.

7. que “é de fundamental importância a criação de alternativas eficientes de informação e de escuta
do cidadão usuário e da população em geral, reformulando o conceito e a dinâmica das ouvidorias,
transformando-as em fontes de informações privilegiadas para fomentar a gestão do SUS nas três
esferas  de  governo”  (Política  Nacional  de  Gestão  Estratégica  e  Participativa  no  SUS  -
ParticipaSUS) - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2ed.pdf).

8. que a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS tem por base os princípios
da integração e da interação das ações de auditoria, ouvidoria, monitoramento e avaliação como
controle social, entendidos como medidas para o aprimoramento da gestão do SUS.

9. que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de
saúde,  sendo  garantido  o  direito  de  se  expressar  e  ser  ouvido  nas  suas  queixas  denúncias,
necessidades,  sugestões e outras manifestações por meio das ouvidorias,  urnas e qualquer outro
mecanismo existente,  sendo sempre  respeitado na privacidade,  no sigilo e na confidencialidade,
conforme o  art. 5º, inciso XI, da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde – Ministério da
Saúde (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_direitos_usuarios_saude_3ed.pdf)

E, AINDA, CONSIDERANDO 

1. que a Constituição Federal elevou o Ministério Público à categoria de 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;

3. que  a  Lei  Complementar  nº  75/93,  em  seu  artigo  5º,  inciso  V,  “b”,  dispõe  ser  função
institucional do Órgão Ministerial zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos
serviços de relevância pública aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência;

4. que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil  pública,  para a
proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (CF, artigo 129,
inciso III);

5. que  compete  ao  Ministério  Público  Federal  promover  as  medidas  cíveis  adequadas  para  a
proteção dos direitos constitucionais, a proteção do patrimônio público e social e a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, bem assim promover ações em defesa da
probidade administrativa (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e inciso XIV, ‘f’); 
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6. que, nos termos do art. 39, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, cabe ao Ministério Público
Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-
lhes o respeito pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta;

7. que compete ao Ministério Público  “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 para a adoção das providências cabíveis”, consoante o disposto
no art. 6.º, XX, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993;

R E S O L V E

expedir,  nos  termos  do  art.  6º,  inciso  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,
RECOMENDAÇÃO ao Hospital  Ib  Gatto  Falcão,  no  sentido  de  concretizar  o  direito  de
participação da gestante usuária do SUS, por meio da:

a) efetiva criação de ouvidoria no âmbito da(s) respectiva(s) maternidade(s), assim
entendida como um espaço específico  para solicitar  informações  sobre ações e
serviços  de  saúde,  bem  como  registrar  sugestões,  elogios,  reclamações  ou
denúncias, inclusive de forma sigilosa caso requerido;

b) atribuição de estrutura e de servidores próprios, fluxo de trabalho, canal direto
com  o  usuário  do  SUS,  tanto  fisicamente,  quanto  por  canal  telefônico  e  por
internet;

c) plena acessibilidade e divulgação do local e dos serviços da ouvidoria, mediante
sinalização física e ícones virtuais destacados nos sítios da internet.

Requisita-se,  desde  logo,  aos  recomendados,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,
manifestação sobre o acatamento da presente recomendação, registrando-se que, não obstante a não
obrigatoriedade do seu atendimento,  a  possível  conduta indevida sujeita-se,  por sua vez,  a  uma
correção  de  natureza  jurisdicional,  seja  da  pessoa  jurídica  e/ou  pessoa  física  responsável,  com
repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais.

Encaminhe-se a presente recomendação à entidade recomendada, bem como cópia à
PFDC, para ciência.

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

(assinado eletronicamente)
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY

Procuradora da República
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