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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  ___ª  VARA  DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o MINISTÉRIO

PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  e  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE

CONTAS  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  exercício  das  suas  atribuições

constitucionais e legais, vêm, pelos signatários, com fundamento nos artigos 127 e 129,

inciso III, da Constituição Federal, artigos 1.º, inciso IV, e 5.º, da Lei 7.347/85, artigos 5.º,

inciso III, alínea b, e 6.º, inciso VII, alíneas a e b, e inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar

75/93 e Lei 7.347/85, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

(COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA)

em  face  da  UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  Direito  Público  interno,

representada pela Procuradoria da União no Estado do Amazonas, situada na Avenida Tefé,

611,  Edifício Luis  Higino de Sousa Neto,  Bairro Praça 14 de Janeiro,  CEP.:  69.020-090,

Manaus/AM, Correio eletrônico: cju.am@agu.gov.br;

em face do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito

público interno,  representada pela Procuradoria-Geral  do Estado,  situada na  Rua Emílio

Moreira, nº 1308, Praça 14 de Janeiro, CEP.: 69.020-090, Manaus, Amazonas; 
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do MUNICÍPIO  DE  MANAUS,  pessoa  jurídica  de  direito

público interno, representada pela Procuradoria-Geral do Município, situada na Avenida

Brasil, n° 2971, Bairro Compensa, CEP 69036-110, Manaus/AM,

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

1. SÍNTESE DA PRETENSÃO COLETIVA DEDUZIDA NA PRESENTE AÇÃO

Trata-se de Ação Civil Pública que visa a garantir a observância das

diretrizes de  descentralização e  integralidade de assistência dos serviços de

saúde no Sistema Único e, com isso, a compelir o estado do Amazonas e o município

de  Manaus  a  repactuarem  a  organização  de  suas  redes  de  atendimento  na

municipalidade, de modo que Manaus assuma a execução dos serviços da atenção

primária à saúde (APS), expandindo sua rede de atendimento à população.

A ação se funda em preceitos constantes na Constituição Federal, na

Lei 8.080/1990 e nas demais normas que norteiam a organização do Sistema Único de

Saúde brasileiro.

No  campo  fático,  a  ação  deriva  do  insucesso das  tratativas

promovidas  pelos  REQUERENTES  juntamente  aos  REQUERIDOS  para  que

consensualmente  fosse  efetivada  adequada  redistribuição  de  ações  e  serviços  de

saúde  entre  estado  do  Amazonas  e  município  de  Manaus.  Decorre,  ainda,  do

insucesso  das  tratativas  com  a  União  para  a  intervenção  tendente  à  resolução

extrajudicial das carências em atenção básica verificadas no município de Manaus.

No ano de 2016, o estado do Amazonas apresentou propostas para

um reordenamento na saúde, motivado por argumentos de que a crise financeiro-

orçamentária impediria a manutenção dos serviços prestados. Além disso, o Estado

amparou-se no entendimento de que não teria  a  competência legal  (administrativa)

para prestação destes serviços.

Justamente porque representavam ameaça de ruptura na prestação

de serviços da atenção primária ofertados pelo Estado, com sérias consequências para
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a população,  o  Ministério  Público recomendou a suspensão da implementação das

medidas de reordenamento propostas por 90 dias, o que foi acolhido pelo Estado.

A partir de então, o Ministério Público passou a mediar a adoção de

medidas consensuais pelos entes que ora figuram no polo passivo da demanda. 

Embora sobrestada qualquer medida relacionada ao reordenamento,

inexiste segurança jurídica de que, com os mesmos argumentos, o estado novamente

se movimente a fim de suspender  serviços  que não lhe incumbe pela estrutura do

Sistema Único. 

Lado outro, com ou sem a complementação de serviços hoje prestada

pelo Estado do Amazonas, restou evidente a insuficiência da rede de atenção primária

que atende a Manaus,  o que possui  grande interferência inclusive na prestação de

serviços da média e alta complexidade.

Assim  sendo,  inviabilizada  uma  solução  consensual,  mostrou-se

essencial  seja  a repactuação submetida a juízo para que seja a mesma delineada

responsavelmente  e  para  que  se  garanta  a  ampliação do  atendimento  na  atenção

primária, o que se dará em benefício da população de Manaus.

2. DOS FATOS

2.1 Da proposta de reordenamento do Sistema de Saúde no Amazonas

Com a  crise  financeira  que atingiu  a  economia  do  país  em 2016  e  a

consequente queda na arrecadação fiscal,  o  governador  do Estado do Amazonas (José

Melo) anunciou1, em 20/05/2016, corte nas verbas destinadas à saúde no patamar de 300

a 350 milhões de reais. A previsão2 era de que o corte atingiria diversas unidades de saúde

1 http://ampost.com.br/2016/05/jose-melo-anuncia-novas-medidas-para-enfrentamento-da-crise-econo-
mica/

2 Os  detalhamentos  da  mudança  constam  em:  http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/como-fica-o-
reordenamento-da-saude/
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sob a gestão estadual  localizadas no município de Manaus,  as  quais prestam serviços

mistos, ou seja, tanto de atenção primária quanto secundária.

Nessa marcha, o então Secretário Estadual de Saúde declarou que, ante

a  previsão de cortes,  o  Estado passaria  a atuar  restringindo-se aos  limites  daquilo  que

entendia ser de sua competência constitucional, isto é, cuidar do atendimento secundário.

Dessa forma, o reordenamento teria como escopo transferir as ações e serviços de saúde

da atenção primária para a gestão do município de Manaus.

De sua parte, o município de Manaus,  por meio do titular da pasta da

saúde,  declarou  que  o  reordenamento  foi  anunciado  sem  que  o  ente  e  a  Comissão

Intergestores Bipartite fossem previamente consultados.

Ante o imbróglio e a insegurança gerada para a população manauara,

o MPF/AM instaurou o inquérito civil público n° 1.13.000.001169/2016-493 e o MPE o

inquérito  nº  3231/2016  para  acompanhar  e  tentar  mediar  as  tratativas  para  o

reordenamento dos serviços de saúde prestados pelo Estado do Amazonas no âmbito

do Município de Manaus.

Assim,  passou-se  a  amealhar  diversas  informações  a  respeito  do

reordenamento da saúde, as quais culminaram no ajuizamento da presente ação.

2.1.1 Da proposta de reordenamento inicialmente apresentada pelo Estado

Como  já  exposto,  as  medidas  propostas  pelo  Estado  referem-se

majoritariamente a unidades de saúde que prestam serviços mistos, ou seja, tanto de

atenção primária quanto secundária (especializados, de complexidade intermediária).

Em breve síntese, pela proposta do Estado do Amazonas, tem-se que:

a) Os  Centros de Atenção ao Idoso – CAIMIs, que prestam

atendimento  ambulatorial  do  idoso,  com  ênfase  no  manuseio  das  doenças

prevalentes da terceira idade e nas ações preventivas relativas as Políticas de Saúde

desenvolvidas na área de abrangência do CAIMI, agindo com equipe multidisciplinar e

3 Os autos deste inquérito vão apensados à presente inicial, devendo ser tomado como parte desta.
Assim, as folhas mencionadas nesta referem-se àquelas encartadas no mesmo.
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marcação de consultas, seriam transformados em modelos que atendessem

a toda a família.

b)  Os  Centros  de  Atenção  Integral  à  Criança  –  CAICS,

unidades  que fazem atendimento  pediátrico,  odontológico e  psicológico  no  sistema

ambulatorial, oferecendo serviços para crianças e adolescentes de 0 a 13 anos com

consultas e serviços por ordem de chegada, na mesma linha dos CAIMIs,  seriam

transformados em Centros de Atenção Integral à família (CAIF's). ou

integrariam outros serviços, quando não desativados.

c) A Policlínica José Lins passaria a atuar como UBS4 de

horário estendido;  já a Policlínica João Braga seria desativada, com

demanda absorvida por outras unidades.

Em quadro mais amplo, que expõe todo o anunciado pelo estado do

Amazonas, observa-se um panorama das mudanças:

UNIDADE
TIPO DE MUDANÇA

CONFORME A SUSAM5

MUDANÇA CONFORME A
SEMSA6

ALTA COMPLEXIDADE

Prontos-socorros

Sem alterações

Hospitais

Maternidades Sem alterações relevantes

4A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de

comunicação  com  toda  a  Rede  de  Atenção  à  Saúde.  É  instalada  perto  de  onde  as  pessoas  moram,
trabalham, estudam e vivem. A UBS oferece atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica
Geral,  Enfermagem  e  Odontologia.  Os  principais  serviços  oferecidos  são  consultas  médicas,  inalações,  injeções,
curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais,  tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e
fornecimento de medicação básica.

5 http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/como-fica-o-reordenamento-da-saude/
6 O reordenamento, conforme o entendimento da Secretaria Municipal de Saúde se daria da forma descrita

às fls. 69 (autos administrativos).
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MÉDIA COMPLEXIDADE

CAIC ****

 Gilson Moreira
(zona Norte)

Transformados em Centros de
Atenção Integral à família (CAIF

´s)

 Paulo Xerez (zona
Norte)

Será desativada.

 Alexandre Montoril
(zona Sul)

José Contente
(zona Leste)

Rubim de Sá (zona
Oeste)

 Moura Tapajoz
(zona Norte)

Seria integrado à Maternidade
Azilda Marreiro, que ganhará 30
leitos e albergue, para mães de

bebês internados na UTI neonatal

Idem.

Corina Batista
(zona Leste)

Seria incorporado à Maternidade
Ana Braga, que ganhará mais 30
leitos, bem como albergue para

as mães vindas do interior e
Banco de Sangue.

Idem.

Crisólita Torres
(zona Sul)

Receberá, junto com o CAIMI
Paulo Lima, os serviços do SPA

Zona Sul (o antigo prédio do SPA
entrará em reforma)

Idem.

Afrânio Soares
(zona Sul) 

Seriam transformados em outros
equipamentos de saúde:

Será desativado. Há proposta de
cessão do prédio para o
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funcionamento do Departamento
de Vigilância Sanitária (SEMSA)

Edson Melo (zona
Leste) 

Desativação. Há proposta de
cessão do prédio para

funcionamento do CAPS
(SEMSA).

José Carlos
Mestrinho (zona

Oeste)
Seria desativada

Alberto
Carreira  (zona

Oeste)

Desativação para atendimento do
programa “Saúde em Casa”

CAIMI

As mudanças teriam como
objetivo substituir este modelo de

atendimento por segmento por
outro, supostamente preconizado
pelo SUS, visando atendimento

integral a toda família. A
necessidade de atendimento com
especialistas seria suprida pela

rede de policlínicas.

Ada Viana (oeste)
Receberia os serviços da

policlínica José Lins, que será
transformada em UBS

André Araújo (zona
Norte)

Serviria para ampliar em 60 leitos
o Hospital Francisca Mendes

Paulo Cesar de
Araújo (zona Sul)

Passaria a abrigar a estrutura do
SPA ZONA SUL

POLICLÍNICAS *****

 Danilo Correa
(zona Norte)

Codajás (zona Sul)
Zeno Lanzini (zona

Leste)
Antônio Aleixo
(zona Leste)

Gilberto Mestrinho
(Centro)

Terão o serviço mantido.
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José Lins (zona
Oeste)

Passaria a funcionar como UBS
com horário ampliado

Cardoso Fontes
(Centro) 

O atendimento aos pacientes
com tuberculose passaria a ser

feito pela Policlínica Gilberto
Mestrinho. A demanda para os

demais serviços seria absorvida
pelas outras duas policlínicas do

Distrito (Mestrinho e João Braga).

Posteriormente , pouco
após anunciada, foi

afastada pelo Estado essa
medida.

Idem.

João Braga (zona
Norte)

A demanda seria absorvida pelas
outras três policlínicas existentes

no mesmo Distrito.

Seria desativada. Haveria uma
proposta de cessão do prédio para

a SEMSA para implantação de
uma nova UBS.

SPA7 ****

Danilo Corrêa (zona
Norte)

Coroado (zona
Leste)

Antônio Aleixo
(zona Leste)

Alvorada (zona
Oeste)

Serão mantidos

Zona Sul Ocuparia a estrutura que eram
dos CAIMI Paulo Lima e CAIC

Crisólita Torres, que são prédios
geminados (o antigo prédio será

ocupado pela ADS, que se
encontra em imóvel alugado)

7SPA'S -  Serviços de Pronto Atendimento - são unidades que prestam primeiros socorros e atendimentos de
urgência à comunidade. Entende-se por URGÊNCIA a situação em que há necessidade de atendimento imediato, porém
sem risco de perder a vida ou de sequelas (ferimento com necessidade de sutura, fraturas só com necessidade de
redução  e  imobilização,  crises  de  asma  etc...).  Funcionam  24  horas. Não fazem atendimento  ambulatorial
(consultas). Especialidades oferecidas: Clinica Geral; Pediatria; Ortopedia; Cirurgia; Odontologia.
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Galileia (zona
Norte)

Funcionariam como UBS com
horário ampliado.

São Raimundo
(zona Oeste)

José Lins (zona
Oeste)

Joventina Dias
(zona Oeste)

UPA CAMPOS
SALLES

Funcionaria como UBS com
horário ampliado

Embora o estado tenha sustentado, a todo o momento, que a medida

não causaria prejuízos à população, nos debates, reuniões e audiência pública8 sobre

o reordenamento não se logrou obter  a  certeza de que as  medidas  propostas não

causariam retrocesso na prestação do direito  à saúde. Pelo contrário,  a análise da

cobertura  dos  atendimentos  pelos  serviços  propostos  e  hoje  existentes  não  se

harmonizaram.

2.2 Das medidas extrajudiciais adotadas pelo Ministério Público

Após análise das propostas apresentadas pelo estado do Amazonas e

de seus impactos na rede de atendimento à saúde de Manaus, verificada a incerteza e

insegurança  geradas  pelo  anúncio  de  ruptura  abrupta  no  atendimento  de  algumas

unidades, o MPE e o MPF expediram a Recomendação n.° 36/2015 (fls. 118/120)9 ao

estado do Amazonas para que, dentre outras medidas, o ente:

• elaborasse estudo detalhado dos contratos vigentes, firmados na área
da  saúde  para  atividades-meio  e  fim,  avaliando-se  a  efetividade,
valores e possível redução de custos sem prejuízo da atividade-fim

8 Realizada em 21 de junho de 2016, conforme fls. 03 (autos administrativos).
9 Acolhida conforme documentos de fls. 127 e 132 (autos administrativos).

9
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• postergasse a adoção de medidas de reordenamento na rede pública
de  saúde  por  90  (noventa)  dias,  prazo  em  que  será  possível  a
finalização do estudo recomendado e a realização de tratativas com o
estado do Amazonas e município de Manaus, tendentes à pactuação
da municipalização de serviços da atenção básica, o que terá impacto
direto nas medidas anunciadas pelo governo;

O MPC endossou a referida recomendação,  por meio do Ofício  n.

216/2016-MP/RMAM, de 02 de agosto de 2016, e a partir  de então os três autores

passaram a realizar reuniões10 com representantes da SUSAM e da SEMSA, a fim de

que os entes consensualmente coordenassem a repactuação, apresentando estudos

que apontassem planejamento  a  curto,  médio  e longo prazo para  cumprimento  da

norma de descentralização mediante a assunção de serviços de atenção primária pelo

município de Manaus, o que permitiria que o Estado, gradativamente e com segurança,

implementasse as medidas inicialmente apresentadas à população.

Nesse contexto,  o  município  de  Manaus encaminhou ao Ministério

Público  (fls.  162/ss)  cópia  da análise  feita  sobre  a  proposta  de  reordenamento  da

saúde estadual, documento esse entregue também ao Estado do Amazonas.

Nessa análise, a SEMSA pontuou que:

• Os  serviços  que  deixarem  de  ser  atingidos  pela  gestão  estadual
ampliarão os gastos da gestão municipal,  a  qual,  além de ter  sido
afetada pela crise econômica, também está sujeita às limitações da
Lei de Responsabilidade Fiscal;

• O Plano Plurianual  do Município (PPA 2014/2017),  que deveria ser

cumprido, não  contemplou  o  fechamento  das  unidades
estaduais;

• O reordenamento  não  poderia  alterar  o  atendimento  prestado  nas
unidades do tipo CAIC;

• As mudanças deveriam respeitar os critérios do modelo assistencial
da SEMSA, que segue os princípios do Sistema Único de Saúde –
SUS,  tanto  no  planejamento  como na  prestação  de  seus  serviços
assistenciais.

10 Fls. 121/122
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• Deveria ser priorizada a implementação de novos serviços de Atenção
Primária à Saúde em áreas de maior vulnerabilidade (Zonas Leste,
Norte e Oeste/Bairro Tarumã);

• Deveria ser priorizada a manutenção a unidades de saúde de grande
porte para uma maior abrangência de ações de saúde, incorporando
as Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) para atuação nos
territórios vulneráveis.

A despeito de reconhecer que a capacidade municipal possui limitações, o

Ministério Público envidou esforços para a reprogramação municipal para a expansão de

seu atendimento, buscando, junto ao ente,  a apresentação de planejamento mínimo que

previsse  medidas  passíveis  de  adoção a  curto,  médio  e  longo prazo,  como já  exposto,

compreendendo que nenhuma das limitações expostas pelo município são insuperáveis.

Ocorre que,  após diversas reuniões (todas documentadas por meio de

atas), o município sinalizou que não poderia promover qualquer expansão em sua rede, a

despeito de ter reconhecido que, em algumas regiões da cidade, a cobertura na atenção

primária é significativamente irrazoável - 48,02% em abril de 2016, com estimativa de chegar

a 42,61% em caso de desativação dos CAICS (fls. 69/71). 

De  se  ressaltar  que  o  próprio  município  de  Manaus  reconhece,  em

documentos  apresentados  ao  Ministério  Público,  que  existem  “bolsões  de  vazios

assistenciais“, havendo necessidade de expansão da cobertura da atenção primária, em

toda a cidade. Da mesma forma, o ente reconhece que a cobertura da atenção primária

chega a 16% em alguns distritos de saúde.

Lado outro, Indicadores de Saúde da Mulher11 apontam que apenas 48%

das  mulheres  grávidas  no  município  realizaram  o  número  de  consultas  de  pré-natal

preconizado pelo SUS (7 ou mais consultas), sendo certo que a carência na assistência

primária à gestante é um dos fatores que possuem grande impacto no número de óbitos

materno e neonatais.

Não obstante reconheça a evidente afronta à integralidade na prestação

de seu dever  para com a atenção primária,  o município nega qualquer  possibilidade de

11 Fonte: SINASC-AM/NUSI/ASTEC-SASS/FVS-AM - dados preliminares fornecidos pela SUSAM.
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ampliação  de  sua  rede  de  atendimento,  alegando  questões  orçamentárias  e  sequer

promovendo projeção a longo prazo para expansão da rede.

De seu turno, o Estado reconhece ter centralizado serviços de atenção

primária,  sobrepondo-se  à  competência  municipal  em  detrimento  do  princípio  da

descentralização  político-administrativa,  preconizado  para  o  Sistema Único  de  Saúde,  e

revela forte tendência pela busca da desoneração pelos serviços que não seriam seus.

De posse destas informações e, notando que o diálogo institucional não

obteria maiores progressos, entendeu o Parquet por ajuizar a presenta ação.

3. DO DIREITO

3.1 Dos pressupostos processuais da presente ação

 Como exposto, desde o anúncio do reordenamento na saúde, proposto pelo

Estado do Amazonas, o Ministério Público promove a mediação entre os requeridos para a

elaboração  de  um  planejamento  que  não  permitisse  a  ocorrência  de  retrocessos  na

prestação de serviços de atenção primária em Manaus.

Esgotadas  as  tratativas  no  âmbito  extrajudicial,  vêm o  Ministério  Público

Federal, o Ministério Público do Estado do Amazonas, o Ministério Público de Contas do

Amazonas propor a presente ação civil  pública, em um litisconsórcio que se justifica em

razão da conjugação de esforços na guarda de interesse comum e na defesa da ordem

jurídica.

O Sistema Único de Saúde constitui-se pelo 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 (art. 4º, Lei

8080/90).

Se é bem verdade que, no âmbito da prestação de saúde, a responsabilidade

dos entes federativos é solidária, conforme já consagrado na jurisprudência dos Tribunais

Superiores,  é  certo  que  a  descentralização  político-administrativa  é  um  dos  princípios

12
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norteadores do Sistema Único e impõe ênfase na descentralização dos serviços para os

municípios (art. 198, I da CF c/c art. 7º, IV, Lei 8080/90).

Assim,  ao  tempo em que se reconhece a  responsabilidade solidária  dos

entes federativos na prestação de serviços à saúde, também se destaca o interesse dos

entes  em  verem  cumprida  a  pactuação  tripartite  da  gestão  da  saúde,  máxime  em  se

considerando os prejuízos advindos da carência de atendimento na atenção primária para os

demais níveis de atenção, o que se demonstrará ao longo da ação.

Também de se destacar que, ante a estrutura hierarquizada do SUS, a União

é  a  responsável  pela  direção  do  sistema  único,  sendo  evidente  que  o  quadro  de

centralização e insuficiência da prestação dos serviços de saúde, prestados em Manaus é

imputável à inércia da União.

A delegação dos serviços de atenção básica pelo Município em favor do

Estado do Amazonas é situação que já perdura há anos. 

A União,  enquanto  responsável  por  repassar  um  enorme volume de

recursos para execução de ações e serviços de saúde em nível municipal (atenção primária)

e em nível estadual (atenção secundária), não poderia ter se omitido em coibir este quadro.

A União  tem  perfeito  conhecimento  do  quanto  em  recursos  repassa  ao

Município de Manaus e ao Estado do Amazonas e para que são tais recursos repassados.

Era  de  seu  conhecimento  e  intenção  custear,  através  daqueles  entes,  um  modelo  de

atenção à saúde inconstitucional, ilegal e ineficiente.

Note bem Excelência: não se está a cuidar aqui de uma fraude à União e

aos seus interesses. Muito ao revés, trata-se de uma situação em que a UNIÃO e os demais

REQUERIDOS, de forma compactuada (ainda que veladamente),  em prejuízo de toda a

população, conformaram-se em financiar e executar um modelo de atenção à saúde que não

encontra eco na vontade da Carta de 1988 ou nas leis que lhe deram forma.

Logo,  mostra-se  claro  o  interesse  do  Ministério  Público  Federal  e  do

Ministério Público do Amazonas na obtenção da tutela pleiteada, tal como delineada no bojo

desta ação.

13
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Da mesma forma, inafastável a competência desta Justiça Federal para o

processo  e  julgamento  da  demanda  proposta,  por  força  do  art.  109,  I  da  Constituição

Federal, face ao nítido interesse da União no deslinde do feito.

O litisconsórcio ativo facultativo entre os ramos do Ministério Público tem por

fundamento  o  disposto  no  art.  5.º,  §  5.º,  da  Lei  n.  7.347/85  da  Lei  de  ACP.  Embora

ordinariamente o MPE atue junto à Justiça Estadual e o MPC, junto ao Tribunal de Contas

do Estado, comparecem ao lado do MPF, neste caso, na  defesa da ordem jurídica e do

interesse  social,  em  razão  das  circunstâncias  concretas  de  relevante  interesse  público

comum, consistente na proposição de medidas preparatórias e na reunião de informações

técnicas  e  operacionais  em regime  de  parceria  institucional,  no  sentido  de  conhecer  a

realidade e de adequar a conduta das entidades e das autoridades locais às normas gerais

do SUS. 

A associação entre  os  ramos do MP Brasileiro  tem amparo  doutrinário  e

jurisprudencial. O Plenário do STF reconhece a possibilidade de litisconsórcio desse jaez (cf.

ACO 1.020/SP,  Rel.  Min.  Carmen Lúcia,  julgado em 08/10/2008).  Igualmente,  o STJ (cf.

RESP 382659 RS) e o TRF1 (AG 650118820124010000 MG 0065011-88.2012.4.01.0000).

Na doutrina, temos os magistérios de Rodolfo de Camargo Mancuso, Arruda Alvim e Hugo

Mazzilli. Segundo este último, a inteligência dessa possibilidade consiste no reconhecimento

da vantagem da atuação conjunta e harmônica dos diversos Ministérios Públicos, na linha

das atividades extrajudiciais apuratórias e das postulações nas instâncias competentes, sem

qualquer mácula a sua autonomia, unidade e indivisibilidade12. 

Neste caso, a partir da expertise e posição estratégica no regime federativo,

cada autor possui contributos especiais a apresentar a esse Juízo Federal competente, tanto

na  fase  cognitiva  quanto  executiva,  no  sentido  da  efetiva  tutela  do  interesse  coletivo

demandado, cuja complexidade e relevância social, aliás, justificariam sua atuação conjunta,

se não na qualidade de co-autores, certamente como  amicus curiae,  em correspondente

com os pressupostos do ditame geral do art. 138 do CPC, o que se aventa e requer apenas

para resguardar a presença das instituições em face de um eventual e insólito indeferimento.

3.2 O direito à saúde na Constituição de 1988: da adoção do Sistema Único de Saúde.

12 http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/algcasosmp.pdf
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Como se  sabe,  antes  da  Carta  de  1988,  o  Brasil  passou  por  regime

ditatorial que tinha como traço a centralização de poderes e competências. A então

vigente Constituição de 1969 conferia aos Estados e Municípios competências reduzidas,

limitadas a um pequeno número de atribuições e,  ainda assim, em caráter supletivo e em

observância à lei federal.13

Ali, a questão da saúde era integralmente ocupada pela atuação da União,

a quem competia editar suas normas gerais14, bem como estabelecer e executar os planos

nacionais15.

Com  a  Constituição  de  1988,  foi  inaugurado  no  Brasil  um  novo

federalismo que tanto passou a contar com um terceiro ente (o Município) quanto “diluiu” as

competências de outrora. Ainda que mantidas algumas competências legislativas privativas

da  União,  a  nova  Carta  conferiu  a  Estados  e  Municípios  competências  legislativas  e

administrativas concorrentes.

O País saiu de um regime federalista dual e centralizador, para um regime

de federalismo tripartido cuja tônica passou a ser a cooperação.

A partir de então, a questão da saúde foi distribuída da seguinte forma:

Art.  23. É competência comum da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal  e  dos  Municípios:  (…)  II  -  cuidar da  saúde  e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras

de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente  sobre:  (…)  XII  -  previdência  social,  proteção  e
defesa da saúde;

Art. 30. Compete aos Municípios: (…) VII -  prestar, com a cooperação

técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população;

13 Neste sentido, basta ver o rol de competências da União inscrito no art. 8° e a delimitação da competência dos Estados, prevista
em seu parágrafo único: “A competência da União não exclui a dos Estados para legislar supletivamente sôbre as matérias das
alíneas c, d, e, n, q, e  v do item XVII, respeitada a lei federal.”

14 Art. 8°, XVII, “c”.
15 Art. 8°, XIV.
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Note-se  como  a  atuação  na  área  da  saúde16,  direito  fundamental

resguardado constitucionalmente como dever estatal,  passou a se espraiar  por todos os

entes federativos. Esta “pulverização” de responsabilidades no cuidado da saúde se deu

justamente porque a CF/88 lhe conferiu novas diretrizes.

Nos termos do art. 19817 da Carta Política, as ações e serviços públicos

de saúde passaram a ser:

• Regionalizadas,  ou  seja,  com  as  ações  de  saúde  organizadas

territorialmente, com a participação do Estado e da União;

• Hierarquizadas,  ou  seja,  distribuídos  em níveis  de  complexidade
crescente;

• Constituídas em Sistema Único,  ou  seja,  de  modo a não haver

rupturas no atendimento aos cidadãos;

• Organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  Descentralização
do  atendimento; Atendimento  integral  e  Participação  da
comunidade.

Diversamente do que se dá com outros serviços  públicos previstos  na

Constituição, nos quais se vê uma repartição “salomônica” de competências, o modelo de

atenção à saúde por ela disciplinado mesclou as atividades de todos os entes federativos.

Para SANTOS18, o SUS foi definido pela Constituição “de modo a requerer

a  integração  de  serviços  de  entes  federativos  autônomos  em  rede  regionalizada,  que

conforma um sistema fundado na interdependência e na inter-relação de serviços, gerando

assim uma solidariedade sistêmica, uma política fundada no consenso interfederativo.”

Nada obstante, se possível fosse discriminar a regra mais importante

de todas no âmbito da atenção à saúde, diríamos que ela se encontra no inciso II do Art.
16 As competências previstas no âmbito constitucional foram replicadas na Lei 8.080/1990 (Lei do SUS,

arts. 15 e ss), que regulou as ações e serviços de saúde em todo o território nacional.
17 Art.  198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  I - descentralização,
com direção  única  em  cada  esfera  de  governo;  II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

18 SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde – Os desafios da gestão interfederativa. P. 22.
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198:  O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo

dos serviços assistenciais.

É em torno da  integralidade  do serviço de saúde  todas as  demais

diretrizes e regras foram construídas.  Trata-se de um complexo esquema de organização

que, direta ou indiretamente, visa a alcançar a finalidade de resguardar o direito à saúde à

toda a população, que, como bem acentua SARLET19, representa verdadeiro “direito a ter

direitos” e “encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e

psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”.

3.2.1   Da descentralização dos serviços de saúde em prol da integralidade

Em um país de dimensões continentais, conformado por regiões com as

mais  diversas  condições  socioeconômicas  e  ambientais,  exigir  que  cada  um dos  entes

prestasse  atenção  integral  à  saúde,  a  cada  um  de  seus  administrados,  seria  tarefa

impossível20.

Para que se tenha uma ideia, em 2014 o SUS21: realizou 4,1 bilhões de

procedimentos ambulatoriais;  1,4  bilhão de consultas médicas; 11,5  milhões de

internações;  movimentou  98%  do  mercado  de  vacinas;  realizou  19  milhões  de

procedimentos oncológicos.

Ante  esta  magnitude  de  demanda  e,  visando  atender  à  diretriz  da

integralidade  na  prestação  dos  serviços,  a  Constituição  previu  a  descentralização dos

serviços e ações de saúde.

Nesse sentido, vejamos alguns dispositivos da Lei do SUS:

Art.  7º  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde e  os  serviços  privados
contratados  ou  conveniados  que  integram o  Sistema  Único  de  Saúde

19 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional.  P. 576.
20 Basta imaginar como seria o sistema de saúde se cada município e cada Estado tivesse de prestar todo

tipo de atendimento, desde pequenos curativos e oferta de vacinas, até cirurgias de alta complexidade
como a de transplante de órgãos.  Para além de ser  tecnicamente inviável,  o custo econômico seria
astronômico e a efetividade do atendimento não menos do que duvidosa.

21 http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/grandes-numeros-do-sus/image_view_fullscreen
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(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no  art.
198  da  Constituição  Federal,  obedecendo  ainda  aos
seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada
esfera de governo:  a) ênfase na descentralização dos serviços
para os municípios;

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e

para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente,
de abrangência estadual e municipal;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços
e das ações de saúde;

II  -  acompanhar,  controlar  e  avaliar  as  redes hierarquizadas do
Sistema Único de Saúde (SUS);

III  - prestar  apoio  técnico  e  financeiro  aos  Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde;

(…)

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e
gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II  -  participar  do  planejamento,  programação  e  organização  da  rede
regionalizada  e  hierarquizada  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  em
articulação com sua direção estadual;

(...)

Neste contexto pós-CF/88 e pós-Lei do SUS, o Ministério da Saúde editou

diversos instrumentos infralegais regulando a questão da descentralização dos serviços de

saúde, bem como o papel de cada um dos entes políticos.

Nada  obstante,  mesmo  após  mais  de  25  (vinte  e  cinco)  anos  da

promulgação da Lei do SUS (e quase trinta da CF/88), aquela diretriz não tem sido cumprida

18
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adequadamente pelo RÉUS no âmbito do Município de Manaus.

O modelo de atenção à saúde em Manaus permanece tendo um caráter

centralizador,  onde a maioria  das ações e serviços são desenvolvidos pelo ente político

regional.

A prova desta centralização reside na própria forma com que a APS tem

sido prestada em Manaus. CAIC´s,  CAIMI´S e SPA´s22 são instituições cuja existência e

forma de  atuação  se  dão  à margem da regulamentação da União.  Todas  elas

prestam, concomitantemente, serviços de APS (de competência do Município) e serviços

especializados de média complexidade.

É seguro dizer, portanto, que CAICs, CAIMIs e SPAs são instituições que

“não existem” no modelo de atenção à saúde do SUS, ou seja, atuam à margem de toda a

lógica que orientou a atenção à saúde surgidos a partir da Constituição de 1988.

Se, usualmente, o papel  centralizador decorre do fato de os municípios

terem reduzidas capacidades técnico-econômicas23, no caso de Manaus (e do Amazonas),

decorre de articulações políticas que fizeram com que o Município se sentisse “confortável”

em relegar sua atuação na saúde na APS, de modo a utilizar as receitas e potencial de

gestão que lhe restaram para investir em outras questões não prioritárias24.

Diferentemente  dos  casos  em  que  a  ineficiência  do  ente  municipal

prejudica a APS – ocasião em que Estado e União têm o dever de socorrer a população

local  prestando  também  serviços  de  atenção  primária  –  o  papel  de  APS  tem  sido

ostensivamente  desenvolvido pelo  Estado  do  Amazonas  há  anos,  inexistindo  qualquer

planejamento  para  a  retomada  ou  assunção  dos  serviços  pelo  município,  que  não  se

mobiliza para o cumprimento de seu dever na saúde.

22 Além disso, cumpre notar que este “modelo institucional” existe há muitos anos sem que a União tenha
adotado providências para coibir sua existência.

23 Idem, p. 106.
24 A título exemplificativo, ao tempo em que a Lei Orçamentária de 2017 do Município de Manaus previu

832,165 Mi para a Saúde, estipulou: 27,313 Mi para contratação de serviços especializados em gestão e
tecnologia da informação;  21,246  Mi para Revitalização da Ponta Negra;  71,435 Mi para expansão e
melhoramento de pontos do sistema de iluminação pública;  14,013 Mi  para publicidade institucional;
38,518 Mi  para a fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, sendo aproximadamente  3 Mi
destinados ao fomento a escolas e blocos de carnaval.
Fossem estes gastos metade destes gastos destinados para a saúde, as receitas destinadas para a Saúde no
município de Manaus seriam aproximadamente 10% maiores do que são hoje.
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Por  deixar  parte  considerável  da  gestão  local  a  cargo  do  Estado,  que

passa a planejar; financiar e definir a política de saúde (bem como a programação a ser

realizada no âmbito Municipal), cria-se  um estado de acomodação e costume de

aceitar  decisões  supercentralizadas,  o  que  reforça  o  centralismo  e

arrefece a subsidiariedade da atuação do Estado25.

Transpondo estas razões para o caso em tela, não é difícil imaginar o quão

prejudicada fica atenção à população (e sua participação no SUS), quando as ações a cargo

do município são sistematicamente deixadas ao encargo do Estado.

Ora, levando em conta que o Estado do Amazonas

• tem dimensões continentais;

• é composto por 62 municípios, a maioria deles paupérrimo e com
baixo IDH (indice de desenvolvimento humano);

• é  dotado  de  particularidades  únicas  tais  como  restrições  de
tráfego/acesso que dificultam o  atendimento  sua população rural
(em grande parte ribeirinha);

• possui uma capital de 2 milhões de habitantes, que perfaz metade
da população do Estado;

seria adequado supor que a administração do Estado teria condições de

atender aos munícipes de Manaus na forma preconizada pela CF/88 e pela Lei do SUS?

Certamente que não.

O  arranjo  político-administrativo  mantido  entre  Município  e  Estado

prejudica aos demais Municípios do Estado.  Gastam-se o potencial  de trabalho e os

recursos de um ente subnacional que  não deveria desenvolver as tarefas de um ente

local.

Sendo a erradicação das desigualdades regionais e sociais uma diretriz da

República  (Art.  3°,  III  da  CF/88),  o  arranjo  ora  combatido  em nada  contribui  para  este

objetivo.

Mais  do  que  uma  “mera”  escolha  política,  a  ideia  de  descentralização

25 SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: Os desafios da gestão interfederativa. p. 107-108.
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segue uma lógica que visa maximizar a eficiência no atendimento à saúde, minimizando os

agravos à saúde dos cidadãos e os custos no tratamento destes.

Para além de um dever constitucional e legal, a descentralização segue

uma  lógica  de  eficiência  e  de  maximização  da  saúde  (e  minimização  de  agravos)

historicamente demonstrada e que o legislador constituinte entendeu por bem ser adequada

seguir.

3.2.2 A descentralização da saúde a serviço da participação popular

   Conforme  SILVA26,  a  “descentralização  na  saúde  foi  denominada  de

municipalização  da  saúde  no  sentido  de  levar  aos  municípios  responsabilidades  pelo

cuidado com a saúde”. Com Constituição de 1988, foi inaugurado um novo federalismo que

incluiu  o  município  como  ente  autônomo27 e,  consequentemente,  atribuiu-lhe  tarefas

importantíssimas no âmbito da saúde.

Esta diretriz teve como objetivo, no dizer de SANTOS28, aproximar estado

e sociedade, permitindo " uma maior participação da comunidade na administração local,

com  a  população  atuando  de  maneira  mais  efetiva  nas  políticas  de  saúde,  ganhando

maturidade e desenvolvendo um sentimento de pertencimento em relação à política pública

de saúde.”

Conforme observa a autora,  a proximidade do gestor  local,  responsável

pela atenção à saúde, foi pensada para permitir que a autoridade pública pudesse conhecer

melhor as necessidades da população local de forma a atuar de forma pronta, como ser

mais facilmente responsabilizada por seus erros e acertos. Trata-se, pois, de instrumento

materializador  tanto  do  princípio  da  participação  da  comunidade,  como  da

integralização da saúde com enfoque nas ações de caráter preventivo.

Nada  obstante,  há  incongruências  e  práticas  históricas  que  têm

atrapalhado a concretização deste modelo.

3.3 Da A  tenção Primária como instrumento para a prevenção

26 Apud SANTOS, ibidem, p. 104.
27 Em sentido político, financeiro e legislativo.
28 Idem, ibidem, p. 90 et seq.
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Dentro  das  diretrizes  de  descentralização  e  atendimento  integral  e

participação popular,  há um quarto elemento de enorme importância para a atuação do

Estado na área da saúde: a priorização das atividades preventivas.

Mais  do  que  ser  uma mudança  meramente  burocrática  sem quaisquer

bases  científicas,  a  priorização  de  atividades  preventivas  modificou  sensivelmente  a

resposta Estatal à seguinte pergunta: O que é saúde?

Para  respondê-la  adequadamente  é  preciso  fazer  um  breve  apanhado

histórico.

Em 1910, Abraham Flexner publicou, nos Estados Unidos e no Canadá,

um  relatório  propondo  diversas  mudanças  no  ensino,  pesquisa  e  prática  da  medicina,

marcando profundamente a medicina no Ocidente29, inclusive no tocante à saúde pública.

O chamado Modelo  Flexneriano,  que também influenciou a atuação do

Brasil, ficou conhecido por ser marcadamente hospitalocêntrico. Nesse sentido, MATTA e

MOROSINI30 explicam que, “a partir da década de 1940, a rede hospitalar passou a receber

um volume crescente de investimentos, e a ‘atenção à saúde’ foi se tornando sinônimo de

assistência hospitalar.“

Nesse  sentido,  acrescem  os  autores  que  o  modelo  Flexneriano

caracterizou-se:  i)  por  uma  concepção  mecanicista  do  processo  saúde-doença;  ii)  pelo

reducionismo da causalidade aos  fatores  biológicos;  iii)  e  pelo foco da atenção sobre a

doença e o indivíduo.

Em decorrência disto,  os autores concluem que o relatório  não apenas

organizou o ensino e o trabalho médico como fez com que “o modelo campanhista da saúde

pública,  pautado  pelas  intervenções  na  coletividade  e  nos  espaços  sociais,  perde[sse]

terreno e prestígio no cenário político e no orçamento público do setor saúde, que pass[ou] a

privilegiar  a  assistência  médico-curativa,  a  ponto  de  comprometer  a

29BEZERRA,  Italla  Maria  Pinheiro;  SORPRESO,  Isabel  Cristina  Esposito.  Conceitos  de  saúde  e
movimentos de promoção da saúde em busca da reorientação de práticas. J. Hum. Growth Dev. ,  São
Paulo  ,  v.  26, n.  1, p.  11-20,   2016  .    Disponível  em  <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-12822016000100002&lng=pt&nrm=iso>.  acessos  em  17  fev.  2017. 
http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.113709.
30 Dicionário  da  Educação  Profissional  em  Saúde  da  FIOCRUZ.  Atenção  à  saúde.:

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html – Acesso em 17/02/2017
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prevenção e o controle das endemias no território nacional.”

Somente a partir da década de 1970 com o Movimento Municipalista de

Saúde  e  as  Conferências  Nacionais  de  Saúde31-  dentre  outros  movimentos  que  juntos

compuseram a chamada Reforma Sanitária - é que a sociedade civil passou a reivindicar a

ampliação mudanças no formato de atendimento à saúde.

Nesse contexto, conforme MATTA e MOROSINI, houve uma ampliação do

entendimento sobre o que seria saúde, passando a ser vista como “resultante das condições

de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego,

lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde.”

Como  consequência  destas  evoluções  históricas,  pode  se  dizer  que  a

saúde,  na  Constituição  de  1988,  deixou  de  enfocar  a  doença  como principal  ponto  de

atenção na atenção do Estado à Saúde. Ao contrário, conforme a dicção do art.  196, a

saúde deve ser garantida pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas que:

• Visem à redução do risco de doença e outros agravos;

• Visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção, proteção e recuperação.

Note-se: a recuperação da saúde, ou seja, o tratamento da doença é o

último dos componentes  daquilo  que a  Constituição entende por  saúde e,  por  vezes,  o

quadro assume tal proporção que se torna irreversível.

Não quis a CF/88 dizer que o tratamento dos doentes seria um ponto de

“menor importância” (o que seria evidentemente contraditório com o direito fundamental à

saúde), mas visou determinar que as prioridades do Estado em relação à saúde devem ser

pensadas “anteriormente à doença”.

Assim,  mais  importante  que “recuperar  doentes”  é  “cuidar  para  que os

indivíduos e a sociedade tenham acesso igualitário às ações e serviços de saúde para que

não cheguem sequer ao ponto de adoecer”.

Neste sentido, o SUS seria responsável pela execução de outras ações,

31 SANTOS, idem, p. 58-59.
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tais como a inspeção de alimentos e a produção de produtos radioativos32. Apesar de nãos

se  tratarem  ações  ligadas  à  doença,  ligam-se  à  saúde  na  exata  medida  em  que  seu

adequado  desenvolvimento  previne os  agravos  de  saúde  (v.g:  doenças  decorrentes  de

contaminação).

Bem  nessa  linha,  atua  o  pré-natal  no  resguardo  da  saúde  da  mulher

grávida e do feto. Como acentua a pesquisa Nascer Brasil33,  o pré-natal poderia reduzir

problemas relacionados à hipóxia intraútero, por exemplo, o que revela o quão significativo é

o déficit de 52% de atendimento adequado a grávidas do município de Manaus.

Pois bem. 

Se o Relatório Flexner foi a pedra fundamental para as ações de saúde

hospitalocêntricas  e  marcadas  pela  “atenção  à  doença”,  seria  possível  afirmar  que  seu

contraponto, em nível igualmente internacional, foi o chamado Relatório Dawson.

Este  documento,  publicado em 1920 por  Sir  Bertrand Dawson –  então

Ministro da Saúde do Reino Unido – “é considerado um dos primeiros documentos a utilizar

o conceito  de Atenção Primária  à Saúde em uma perspectiva de organização sistêmica

regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, por nível de complexidade e sob uma

base geográfica definida” (LAVRAS34)

Nada obstante, “somente na década de sessenta, com a crise determinada

pela expansão de serviços cada vez mais especializados, é que [ressurgiu] nos Estados

Unidos um movimento em favor da medicina ou saúde comunitária,  com duas vertentes

32Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e
fiscalizar  procedimentos,  produtos  e  substâncias  de  interesse  para  a  saúde e  participar  da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de
recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico; V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação;      (Redação  dada  pela  Emenda Constitucional  nº  85,  de  2015) VI -  fiscalizar  e  inspecionar
alimentos,  compreendido o controle  de seu  teor  nutricional,  bem como bebidas  e  águas para consumo
humano;  VII  -  participar  do  controle  e  fiscalização  da  produção,  transporte,  guarda  e  utilização  de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.

33 Pesquisa Nascer no Brasil:  perfil  da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao
recém-nascido

34Apud LAVRAS, Carmen. Atenção primária à saúde e a organização de redes regionais de atenção à saúde 
no Brasil. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 20, n. 4, p. 867-874,  Dec.  2011 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902011000400005&lng=en&nrm=iso>. 
access on  20  Feb.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902011000400005.
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principais,  de  um  lado  os  Departamentos  de  Medicina  Social  e  Preventiva  de  centros

universitários, e de outro, o contexto da ´guerra à pobreza´ " desencadeada pelo Governo

Federal (CONILL35)”.

Nesse sentido, a autora afirma que é consenso no meio científico que a

retomada da medicina preventiva coincidiu “com a conjuntura de crise econômica e do modo

de acumulação instalada nos países centrais a partir dos anos 70 e com o enfrentamento de

uma situação explosiva determinada pelo crescimento de periferias urbanas, entre outros

problemas”.

Segundo ROSEN36 “a relação entre pobreza, doença e vida urbana está na

origem dos modelos de assistência, proteção social e da prestação de serviços locais”. Não

por outra razão é que a prevenção como prioridade na atenção à saúde é uma das diretrizes

constitucionais do SUS.

3.4 Das características assumidas pela Atenção Primária no Brasil

Citando STARFIELD37,  LAVRAS afirma que “a APS [Atenção Primária à

Saúde]  é  o primeiro contato da assistência continuada centrada na pessoa,  de forma a

satisfazer suas necessidades de saúde (...) [coordenando], ainda, os cuidados quando as

pessoas recebem assistência em outros níveis de atenção”.

Nesse sentido,  seriam atributos  da  atenção  primária:”  primeiro  contato,

longitudinalidade, integralidade e coordenação”.

35 CONILL, Eleonor Minho. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção Primária à Saúde: desafios para a
organização de serviços básicos e da Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil.  Cad.
Saúde  Pública,  Rio  de  Janeiro  ,  v.  24, supl.  1, p.  s7-s16,    2008  .    Available  from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008001300002&lng=en&nrm=iso>. access on  12  May  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2008001300002. 

36 Apud CONILL, ibidem.
37 STARFIELD,  B. Atenção  Primária:  equilíbrio  entre  necessidades  de  saúde,  serviços  e  tecnologia.
Brasília:  UNESCO,  Ministério  da  Saúde,  2002.  726  p.  Disponível  em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select  _action=&co_obra=14609>.
Acesso em: 20 mar. 2011.
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MENDES38, citado por LAVRAS, explica que:

• O primeiro contato, implica a acessibilidade e o uso do serviço para cada novo

problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura o cuidado;

• A longitudinalidade requer  a  existência  do  aporte  regular  de  cuidados  pela

equipe de saúde;

• Os cuidados devem se dar num ambiente de relação colaborativa e humanizada

entre equipe, pessoa usuária e família;

• A integralidade supõe a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de

serviços que atendam às necessidades mais comuns da população adscrita;

• A  integralidade  supõe  o  reconhecimento  adequado  dos  problemas  biológicos,

psicológicos e sociais que causam as doenças;

• A coordenação implica  a  capacidade  de  garantir  a  continuidade  da  atenção,

através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem
seguimento constante.

Tomando o  caso do Brasil,  LAVRAS ensina  que,  apesar  das  primeiras

experiências com medicina comunitária, iniciadas na década de 1970 com o movimento da

reforma sanitária, foi tão “somente com a municipalização do SUS no início da década de

1990 (…) que começou a haver uma estrutura mais uniforme da APS sob responsabilidade

dos municípios brasileiros incentivados pelo Ministério da Saúde”.

Nada obstante, foi apenas a partir de 1994 que a APS ganhou corpo com a

criação do PSF – Programa Saúde da Família – posteriormente ampliado para  Estratégia

Saúde da Família mediante a Portaria n° 2.488/2011 (ESF39).

Tratando a respeito do ESF, a Portaria dispõe que Atenção Básica:

• Representa um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o  tratamento,  a

reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o
objetivo  de  desenvolver  uma  atenção  integral  que  impacte  na

38 Idem ibidem.
39 A ESF está regulada pela Portaria n° 2.488/2011 do Ministério da Saúde, que aprovou a Política Nacional de Atenção
Básica  (PNAB)  que  estabeleceu  a  revisão  de  diretrizes  e  normas  para  a  organização  da  Atenção  Básica,  para  a
Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
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situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.

• É desenvolvida  por  meio do exercício  de  práticas  de  cuidado e

gestão,  democráticas  e  participativas,  sob  forma  de
trabalho  em  equipe,  dirigidas  a  populações  de
territórios definidos,  pelas quais assume a responsabilidade

sanitária,  considerando a dinamicidade existente no território  em
que vivem essas populações.

• Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem

auxiliar  no  manejo  das  demandas  e  necessidades  de
saúde  de  maior  frequência  e  relevância  em  seu
território,  observando  critérios  de  risco,  vulnerabilidade,

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade
de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

• É  desenvolvida  com  o  mais  alto  grau  de
descentralização e capilaridade, próxima da vida das
pessoas,  devendo  ser  o  contato  preferencial  dos  usuários,  a

principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de
Atenção à Saúde.

• Orienta-se  pelos  princípios  da  universalidade,  da
acessibilidade,  do  vínculo,  da  continuidade  do
cuidado,  da integralidade da atenção, da responsabilização, da

humanização, da equidade e da participação social.

• A  Atenção  Básica  considera  o  sujeito  em  sua
singularidade  e  inserção  sociocultural,  buscando
produzir a atenção integral40;

A portaria dispõe, ainda, que a atenção básica tem como fundamentos e

diretrizes:

• I  -  território  adstrito  sobre  o  mesmo,  de  forma  a  permitir  o
planejamento, a programação descentralizada

• II - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde

40 Em clara ampliação da concepção de saúde como exclusivamente relacionada ao processo de doença.
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de  qualidade  e  resolutivos,  caracterizados  como a porta de
entrada aberta  e  preferencial  da  rede  de  atenção,
acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e
corresponsabilização  pela  atenção  às  suas
necessidades de saúde;  (...). A proximidade e a capacidade

de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade são
fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e
porta de entrada preferencial da rede de atenção;

• III  -  A  adscrição dos usuários (processo  de  vinculação  de

pessoas  e/ou  famílias  e  grupos  a  profissionais/equipes,  com  o

objetivo  de  ser  referência  para  o  seu  cuidado);  vínculo
(construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário
e  o  trabalhador  da  saúde,  permitindo  o  aprofundamento  do
processo  de  corresponsabilização  pela  saúde);

longitudinalidade do cuidado;

• IV -  Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a

saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea;
articulação  das  ações  de  promoção  à  saúde,  prevenção  de
agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das
diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes
fins  e  à  ampliação  da  autonomia  dos  usuários  e  coletividades;
trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe;

realizando  a  gestão  do  cuidado  integral  do  usuário  e
coordenando-o no conjunto da rede de atenção.

• V - estimular a participação dos usuários como forma de ampliar
sua  autonomia  e  capacidade  na  construção  do  cuidado  à  sua
saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento
dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e
orientação  dos  serviços  de  saúde  a  partir  de  lógicas  mais
centradas no usuário e no exercício do controle social.

• A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção
Básica e Atenção Primária a Saúde, nas atuais concepções, como
termos equivalentes. Associa a ambos os termos: os princípios e as
diretrizes definidos neste documento.

• A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família
sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção
básica.  A qualificação  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família  e  de
outras  estratégias  de  organização  da  atenção  básica  deverão
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seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS configurando um
processo  progressivo  e  singular  que  considera  e  inclui  as
especificidades locoregionais.

A Portaria,  por  fim, dispõe que a atenção básica deve cumprir  algumas

funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, a saber:

• Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com
o mais elevado grau de descentralização e capilaridade (…);

• Ser  resolutiva:  identificar  riscos,  necessidades  e  demandas  de
saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado
individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de
construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente
efetivas (…);

• Coordenar  o  cuidado:  elaborar,  acompanhar  e  gerir  projetos
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo
dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.

• Atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de
atenção  responsabilizando-se  pelo  cuidado  dos  usuários  em
qualquer  destes  pontos  através  de  uma  relação  horizontal,
contínua  e  integrada  com  o  objetivo  de  produzir  a  gestão
compartilhada da atenção integral.

• Ordenar  as  redes:  reconhecer  as  necessidades  de  saúde  da
população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades
desta  população  em  relação  aos  outros  pontos  de  atenção  à
saúde,  contribuindo  para  que  a  programação  dos  serviços  de
saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

A realidade em Manaus, entretanto, ainda dista muito do ideal preconizado

para a atenção primária, o que não poderia ser diferente ante a baixa cobertura ofertada

pela rede pública.

A APS é um ponto-chave nos serviços de saúde sendo possível afirmar

que o (in)sucesso da APS é determinante para o (in)sucesso dos demais níveis de atenção à

saúde, a saber, de média e alta complexidade.

Sua atuação dentro do sistema de referências e contra-referências41 do

41 Dentro  do  sistema  de  saúde,  as  unidades  de  saúde  de  referência  atuam  no  atendimento  de  maior
complexidade.  Já  na  contra-referência,  as  unidades  de  saúde  atuam  em  atendimentos  de  menor
complexidade.  Dessa  forma,  por  exemplo,  um paciente  que recebe  um transplante  em um hospital
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sistema público  de  saúde,  portanto,  é  responsável  por  dar  forma e  estofo  aos  ditames

constitucionais para a área da saúde.

Ora, dentre outros inúmeros aspectos, é possível afirmar que:

1. O  bom  funcionamento  da  APS  evita  que  a  população  procure

atendimento em policlínicas e hospitais, evitando sua superlotação

e a precarização de seus serviços;

2. A capilarização da APS permite  um aproveitamento  eficiente  dos

recursos públicos, seja por uma maior resolutividade das demandas

de baixa complexidade nas unidades de contra-referência; seja pela

potencialização do atendimento dos serviços de alta complexidade

nas unidades de referência,  isto  é,  onde pessoal  e  estrutura  dos

hospitais atuam exclusivamente para a realização de procedimentos

e cuidados cuja complexidade não permite o atendimento pela APS;

3. A capilarização permite, também, que a população do município não

tenha de se deslocar até unidades de referência situadas em outros

bairros  ou  municípios  da  região  de  saúde,  o  que  representa

economia  de  tempo  para  a  população  (especialmente  a

economicamente ativa);

4. O  bom  funcionamento  da  APS  permite  a  adequada  coordenação

entre os entes federativos para que, cada um deles dentro de suas

atribuições,  possa  acompanhar  e  coordenar  o  fluxo  dos  usuários

entre cada um dos pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde

(RAS42)

(atendimento de referência), pode ser encaminhado, posteriormente, para uma Unidade Básica de Saúde
(contra-referência) a fim de que possa tratar dos curativos pós-cirúrgicos, dada a menor complexidade
destes.

42Conforme a Portaria 4.279/2010 do Ministério da Saúde, a RAS é definida como arranjos organizativos de ações e
serviços  de saúde,  de  diferentes  densidades  tecnológicas,  que  integradas  por  meio  de sistemas  de apoio  técnico,
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua,
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Ainda que, nos termos da Portaria 4.279/2010, todos os pontos de atenção

sejam igualmente importantes para o cumprimento dos objetivos da RAS, é inegável que a

APS é o verdadeiro “muro de arrimo” do SUS.

Basta  ver  que,  solapada  a  atuação  da  APS,  a  descentralização;  o

atendimento integral com enfoque preventivo e a participação popular restariam gravemente

comprometidas.  Por  esta razão é que se pode afirmar  que quando a APS não atua da

maneira devida, todo o desenho constitucional do SUS acaba por ruir.

Mas, indagamos, como obter sucesso em seu desiderato se,

em alguns distritos,  a cobertura da assistência primária não passa dos

20%  (vinte  por  cento)  e,  em  outros,  há  reconhecida  sobreposição  de

serviços?

Se  é  possível  afirmar  que  a  RAS  “pode  funcionar”  com  unidades  de

referência deficitárias (ainda que em grave prejuízo à população), o mesmo não procede

caso o deficit  esteja  na APS. O mau funcionamento da APS implica diretamente o mau

funcionamento do sistema como um todo, inexoravelmente.

Daí ser tamanha a importância do adequado desenvolvimento dos serviços

e ações de atenção primária.

3.5 Das responsabilidades da União, do Estado e do Município no atual subdesenvolvimento

da atenção primária em Manaus

Conforme  exposto  anteriormente,  foram  editados  diversos  instrumentos

infralegais  no  contexto  pós-CF/88  e  pós-Lei  do  SUS,  regulando  a  questão  da

descentralização dos serviços de saúde, bem como o papel de cada um dos entes políticos.

Dentre  estes  instrumentos,  um de grande  importância  foi  a  Portaria  n°

2.203/1996 (Ministério da Saúde), que aprovou a Norma Operacional Básica (NOB) n° 1/96

e redefiniu o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, viabilizando a atenção integral à

saúde da população e disciplinando as relações entre as três esferas de gestão do SUS.

De pronto, cumpre notar que a Portaria n° 2.203/1996 foi revogada pelo

integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.
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inciso X do Art. 2° da Portaria n° 1.580/2012, também editada pelo Ministério da Saúde.

Nada obstante, tal revogação não afasta o fato de que aquela Portaria

produziu efeitos por quase duas décadas e que suas diretrizes implementavam o disposto

na CF/88 e na Lei do SUS.

Sua revogação não elide o fato de que, apesar de toda a regulamentação

criada a partir da Lei do SUS (e em cumprimento à CF/88), a União, o Estado do Amazonas

e o Município de Manaus continuam descumprindo os preceitos mais essenciais do SUS, a

saber: a descentralização; a integralidade no atendimento com foco na atuação preventiva e

a participação popular.

Nesse sentido, dispunha a portaria 2.203/1996:

4. SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL

A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do
SUS,  deve  ser  desenvolvida  em  um  conjunto  de  estabelecimentos,
organizados  em  rede  regionalizada  e  hierarquizada,  e  disciplinados
segundo subsistemas, um para cada município - o SUS-Municipal - voltado
ao  atendimento  integral  de  sua  própria  população  e  inserido  de  forma
indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional.

Os estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-Municipal, não
precisam  ser,  obrigatoriamente,  de  propriedade  da  prefeitura,  nem
precisam ter sede no território do município. Suas ações, desenvolvidas
pelas  unidades  estatais  (próprias,  estaduais  ou  federais)  ou  privadas
(contratadas  ou  conveniadas,  com  prioridade  para  as  entidades
filantrópicas), têm que estar organizadas e coordenadas, de modo que
o gestor municipal possa garantir à população o acesso aos serviços
e  a  disponibilidade  das  ações  e  dos  meios  para  o  atendimento
integral.

Isso  significa  dizer  que,  independentemente  da  gerência  dos
estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal  ou privada, a
gestão  de  todo  o  sistema  municipal  é,  necessariamente,  da
competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo,
respeitadas  as  atribuições  do  respectivo  Conselho  e  de  outras
diferentes instâncias de poder.

Assim, nesta NOB gerência é conceituada como sendo a administração
de  uma  unidade ou  órgão  de  saúde  (ambulatório,  hospital,  instituto,
fundação etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema.
Por sua vez,  gestão é a atividade e a  responsabilidade de dirigir um
sistema  de  saúde  (municipal,  estadual  ou  nacional),  mediante  o
exercício  de  funções  de  coordenação,  articulação,  negociação,
planejamento,  acompanhamento,  controle,  avaliação  e  auditoria.  São,
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portanto,  gestores  do  SUS  os  Secretários  Municipais  e  Estaduais  de
Saúde  e  o  Ministro  da  Saúde,  que  representam,  respectivamente,  os
governos municipais, estaduais e federal.

(...)

O  poder  público  estadual tem,  então,  como  uma  de  suas
responsabilidades  nucleares,  mediar  a  relação  entre  os  sistemas
municipais; o federal de mediar entre os sistemas estaduais. Entretanto,
quando  ou  enquanto  um  município  não  assumir  a  gestão  do  sistema
municipal,  é o Estado que responde,   provisoriamente  , pela gestão de um
conjunto de serviços capaz de dar atenção integral àquela população que
necessita de um sistema que lhe é próprio.

(...)

As  tarefas  de  harmonização,  de  integração e  de  modernização  dos
sistemas  municipais,  realizadas  com  a  devida  equidade  (admitido  o
princípio da discriminação positiva, no sentido da busca da justiça, quando
do exercício do papel redistributivo),  competem, portanto, por especial,
ao poder público estadual. Ao federal, incumbe promovê-las entre as
Unidades da Federação.

O desempenho de todos esses papéis é condição para a consolidação da
direção única do SUS, em cada esfera de governo, para a efetivação e a
permanente revisão do processo de descentralização e para a organização
de redes regionais de serviços hierarquizados.

(...)

6. PAPEL DO GESTOR ESTADUAL

São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não são,
necessariamente,  exclusivos  e  sequenciais. A  explicitação  a  seguir
apresentada  tem  por  finalidade  permitir  o  entendimento  da  função
estratégica perseguida para a gestão neste nível de Governo.

O primeiro desses papéis é exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual.

O  segundo  papel  é  promover  as  condições  e  incentivar  o  poder
municipal  para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus
munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral.

O terceiro é assumir,  em caráter transitório (o que não significa caráter
complementar ou concorrente), a gestão da atenção à saúde daquelas
populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta
responsabilidade.

As  necessidades  reais  não  atendidas  são  sempre  a  força  motriz  para
exercer  esse papel,  no entanto,  é  necessário um esforço do gestor
estadual  para  superar  tendências  históricas  de  complementar  a
responsabilidade do município ou concorrer com esta função, o que
exige o pleno exercício do segundo papel.

(...)
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Os termos da Portaria foram lavrados num período em que a CF/88 e a Lei

do  SUS  ainda  podiam  ser  consideradas  como  recentemente  editadas  no  ordenamento

jurídico.

Ainda assim, passados mais de vinte anos da referida portaria e quase

trinta anos da edição da CF/88, persistem as práticas centralizadoras e que insistem em

delegar o papel do Município em favor do Estado.

Embora este quadro de descumprimento sistemático das diretrizes do SUS

não seja um fato recente, o súbito anúncio de um reordenamento na saúde – provocado pela

má gestão da rede e pela não abundância de recursos – expôs a fragilidade da APS no

Município de Manaus.

Não  tivesse  o  reordenamento  sido  obstado,  em  parte  pela  atuação

Ministerial – o que se teria produzido seria um gravíssimo prejuízo à população do Município

de Manaus, o que o próprio município reconhece ao informar aos autores da presente ação

que as áreas de cobertura das unidades estaduais modificadas pela proposta apresentada

ficariam parcamente atendidas (fls. 162/167 dos autos administrativos).

Por outro lado, o próprio Estado do Amazonas é igualmente responsável

por tal quadro porque, em vez de promover a descentralização da saúde, encarregou-se de

centralizar a atenção primária, tomando para si tarefas que competiam ao

Município enquanto reputou oportuno.

Nada obstante a opção estatal tenha ocorrido no passado,

nem mesmo a preocupante iminência do abandono dos serviços pelo governo estadual, em

prejuízo  de  todo  o  sistema  de  saúde,  incentivou  o  município  a  adotar  medidas  para,

finalmente, assumir suas responsabilidades.

O Município,  ao  tratar  do reordenamento  (fls.  162/ss  – supra),  agiu de

forma complacente, limitando-se a apontar os traços a partir  dos quais o reordenamento

deveria ser executado, sustentando que:

• Os  serviços  que  deixarem  de  ser  atingidos  pela  gestão  estadual,
ampliariam os gastos da gestão municipal a qual,  além de ter sido
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afetada pela crise econômica, também está sujeita às limitações da
Lei de Responsabilidade Fiscal;

• O Plano Plurianual  do Município (PPA 2014/2017),  que deveria ser

cumprido, não  contemplou  o  fechamento  das  unidades
estaduais;

Há muito o Município deixou de legalmente de considerar

suas responsabilidades para com a APS,  pois  sequer  previu orçamento

para  tanto,  tampouco  dispôs-se  a  modificar  este  quadro  nos  anos

vindouros. Não houve e nem há orçamento para a necessária ampliação de

sua rede, não obstante exista previsão orçamentária para o fomento de

festas populares. 

O município diz que:

• O reordenamento não poderia  alterar o atendimento prestados nas
unidades do tipo CAIC;

• As mudanças deveriam respeitar os critérios do modelo assistencial
da SEMSA, que segue os princípios do Sistema Único de Saúde –
SUS,  tanto  no  planejamento  como na  prestação  de  seus  serviços
assistenciais.

• Deveria ser priorizada a implementação de novos serviços de Atenção
Primária à Saúde em áreas de maior vulnerabilidade (Zonas Leste,
Norte e Oeste/Bairro Tarumã);

• Deveria ser priorizada a manutenção a unidades de saúde de grande
porte para uma maior abrangência de ações de saúde, incorporando
as Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) para atuação nos
territórios vulneráveis.

Note,  Excelência:  o  Município  pondera  a  respeito  do  reordenamento  e

pontua necessidades na APS de Manaus como se competisse exclusivamente ao

Estado atender a estas prioridades (!!).

Ora,  se  o  reordenamento  repentino  não  pode  ser  implementado  por
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vulnerar a regra de integralidade e universalidade do atendimento à população, também não

seria lícito admitir que o reordenamento fosse uma continuidade ad eternum da atual forma

de distribuição da APS em Manaus.

Antes: o reordenamento (através da presente ação) deve ocorrer para que

os entes da federação atuem, todos eles, de forma coesa e responsável a fim de que o

Município de Manaus reassuma suas atividades no âmbito da atenção primária à saúde.

A possibilidade de debate quanto aos aspectos operacionais do Sistema

Único em Comissões Intergestores Bipartite, conforme art. 14-A da Lei 8080/90, não afasta a

responsabilidade plena pela atenção primária assumida pelo município de Manaus e nem

permite que os entes escolham, por interesses meramente políticos, onde atuar, em prejuízo

da população, que possui direito fundamental à assistência integral.

Se  existem  óbices  práticos  (orçamentários,  técnicos  e  outros)  para  a

imediata  transferência  dos  serviços  de  APS  ao  Município  e  certo  coeficiente  de

discricionariedade na definição dos serviços, não se pode esquecer que a situação e estes

óbices foram causados  exclusivamente pela  pactuação dos  RÉUS em torno de um

“projeto de SUS” não contemplado na CF/88, na Lei do SUS e nas diretivas nacionais do

Ministério da Saúde.

O reconhecimento dos óbices técnicos e políticos que o provimento da

presente ação apenas impõe que este Juízo, de forma prudente,  confira em seu ato de

jurisdição o tempo e as condições necessárias para  o desfazimento dos óbices e o

consequente  cumprimento  do  projeto  político  trazido  pela  Constituição  de  1988  (e

implementado pela lei do SUS).

4. Do objeto da ação: esclarecimentos necessários

Cumpre esclarecer que o objeto da presente ação não é fazer com que o

Município assuma a gerência de CAIC´s, CAIMIS, POLICLÍNICAS ou outras unidades de

saúde atualmente sob a tutela do Estado do Amazonas. De modo algum. Pugnar neste

sentido seria contradizer tudo quanto se disse a respeito da importância da descentralização

dos serviços de saúde. Não é do escopo da ação desguarnecer a sociedade manauara dos
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serviços de atenção primária que se encontram ao encargo do Estado, mas permitir que

estes sejam gradativamente transferidos para o Município, sem prejuízo algum à sociedade.

O objeto da presente ação é implementar a descentralização dos serviços

no âmbito do Município de Manaus. A (des)continuidade dos serviços dos CAIMIS, CAIC´s,

POLICLÍNICAS e outras unidades impróprias da Administração Estadual é, nos termos da

presente ação, irrelevante. O que não se pode admitir, de forma alguma, é o retrocesso na

prestação do direito à saúde, pela atuação sobreposta e conflituosa dos requeridos, em

detrimento da universalidade, da integralidade e da descentralização coordenada.

Frisa-se. Tudo quanto importa para que o pleito ora trazido seja atendido é

que os réus atuem de forma descentralizada e coordenada; prestando ações e serviços de

saúde de forma integral, universal, cooperada e coordenada, com ênfase na prevenção e

de maneira a permitir a participação popular.

Por  outro  lado,  não  se  pretende  interferir  no  mérito  da  atuação

discricionária  da  pactuação  intergestores  bipartite,  em  que  são  ajustados  consensual  e

periodicamente a cooperação financeira  e a partilha da gestão e dos  serviços;  mas tão

somente eliminar do plano concreto as opções praticadas em detrimento das normas gerais

do  SUS  e  do  princípio  da  Razoabilidade,  porque  tais  opções  se  qualificam  como  ato

discricionário inválido e ilegítimo.

4.1 Da questão orçamentária como óbice à descentralização

Uma das ponderações trazidas pelo Município para não assunção da APS

foi  não dispor de previsão orçamentária para tanto.  Ora:  é evidente que o Município de

Manaus   não dispõe   de verbas para assunção,   na presente data  , daqueles serviços de

modo a alcançar cobertura imediata e integral. Não houve planejamento para tanto, embora

não sejam novidades, conforme amplamente exposto, as obrigações municipais para com a

saúde.

Sabe-se que o sistema financeiro  de um ente público possui  rigores e

formalidades e que as possibilidades de gastos públicos, por natureza, são limitados.
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Ocorre  que  toda  decisão  de  gasto  (e  de  não  gastar)  é  uma  decisão

política, isto é: depende da vontade política do gestor. Assim, conforme a política adotada,

pode o gestor público optar por gastar mais em iluminação pública ou fomento ao turismo;

ao tempo em que pode optar por despender menos recursos com a reforma de praças e/ou

a construção de creches e assim sucessivamente. Assim, há infinitas possibilidades para

que o gestor escolha como empregará as verbas públicas.

Certo é que as escolhas políticas devem ser dotadas de razoabilidade

para representarem escusas viáveis. Mais que isso: em determinadas situações, tais como

nos serviços de descentralização da saúde, o gasto público não é uma opção, mas um

dever. Assim, não tem a gestão municipal a escolha de não investir na APS, relegando-a ao

Estado, a fim de se ver desimpedido para empreender gastos em outras áreas, tal como

ocorre hoje.

Nesse sentido, é bem de ver que a ampliação da cobertura da atenção

primária em saúde trata-se de dever cujo caráter fundamental impõe a prioridade de seu

financiamento,  inclusive,  em  detrimento  de  autorizações  orçamentárias  para  ações  e

serviços  de  menor  relevância  jurídica  e  social.  Com efeito,  conquanto  a  ordem jurídica

conceda certa discricionariedade ao gestor quanto à realização das despesas autorizadas

pela  lei  orçamentária  anual  para  múltiplas  tarefas  e  compromissos  estatais,  determina

investimentos  em caráter  prioritário,  que  afunila  as  opções  legítimas  na  gestão  fiscal  e

financeira responsável. 

Além de poder exigir  melhor equacionamento da cooperação financeira

federativa  em  contrapartida  ao  valor  de  serviços  a  expandir,  de  ver  que  ao  Município

compete instituir, rever e aplicar as leis orçamentárias em conformidade com a primazia dos

direitos constitucionais fundamentais, dentre os quais o da saúde. A legislação local não

pode ser insensível e boicotar a prioridade constitucionalmente definida por meio da fixação

de verbas para outras atividades de menor porte jurídico e social em detrimento do quadro

paralelo de drástica insuficiência do serviço de caráter essencial na promoção da saúde à

população  local.  Agir  assim  implica  inconstitucionalidade  em  razão  do  conteúdo

desarrazoado  da  lei  de  finanças  local,  que  pode  ser  plenamente  reconhecida

incidentalmente nesta ação, para o efeito de se preconizar a destinação de mais recursos

municipais para os serviços saúde. 
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Nesse rumo, aponta-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade material

da  LOA 2017  de  Manaus43,  a  sugerir  ao  menos  a  reorientação  aplicativa  desta  em

conformidade com a Constituição, a título de tutela jurisdicional coletiva de remoção de ilícito

socialmente  lesivo.  A  lei  local  autoriza  a  liberação  de  2,8  milhões  de  reais  para  as

festividades carnavalescas,  enquanto é de apenas 1,3 milhão o repasse ali  destinado a

custear  a  expansão  da  atenção  básica  em  saúde.  Além  disso,  em  mais  acentuado

descompasso, autoriza R$ 26.213.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e treze mil reais)

para  gastos  com  publicidade  institucional  e  concessão  de  patrocínios  na  área  de

comunicação  e  prevê  o  montante  de  R$  13.456.000,00  (treze  milhões,  quatrocentos  e

cinquenta e seis mil reais) a título de renúncia fiscal (por isenção de ISS e IPTU) em favor de

instituições de ensino superior privadas, em ação de fomento estudantil que não constitui

sua missão constitucional prioritária na área da educação e nem responde pelo grave déficit

existente nesse âmbito prioritário44.  

Ora, não basta a previsão da despesa na lei orçamentária para que esta

seja tomada como regular; consoante a inteligência do disposto no artigo 71 da Constituição

Brasileira,  como  condição  de  regularidade,  além  de  legal,  a  despesa  pública  deve  ser

legítima e econômica.  A legitimidade é a medida da razoabilidade da opção de despesa

porque esta deve ser proporcional e compatível com a finalidade de interesse público e com

a  escala  de  demandas  prioritárias  e  juridicamente  qualificadas  do  Estado,  definidas  na

Constituição Brasileira.

5. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

No  presente  caso,  é  imperiosa  a  concessão  de  tutela  de  evidência

baseada no art.  311,  IV do CPC/201545 a  fim de que os réus  elaborem, em prazo não

superior  a  seis  meses,  um  plano  para  implementação  efetiva  da  descentralização  dos

serviços de saúde em Manaus.

43 LOA/2017, publicada no DOM 4039, edição extra I, 6 de janeiro de 2017.
44 cf. Constituição, artigo 211, § 2.º, sobre a prioridade municipal no ensino fundamental e educação 
infantil. 
45Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado  útil  do  processo,  quando:  IV  -  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental  suficiente  dos  fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

39

mailto:oficiocivel1@pram.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO DO AMAZONAS

Correio eletrônico:
oficiocivel1@pram.mpf.gov.br

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS

54 Promotoria de Justiça Especializada
da Defesa e Proteção do Patrimônio

Público

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

          Coordenadoria de Saúde e Meio Ambiente

O plano deve conter, de forma detalhada:

1. A maneira e as etapas (divididas em prazo razoável) para que os

serviços de APS prestados no território de Manaus a cargo do

Estado do Amazonas, passem a ser prestados integralmente pelo

Município;

2. Os casos  em que  as  ações  e/ou  serviços  de  saúde  deverão

continuar a ser prestados pelo Estado do Amazonas, devendo aí

serem contidos as razões que justificam, de maneira excepcional,

a  continuidade da atenção primária  sob gerência  do  Estado e

ficando resguardado a impossibilidade de abandono da prestação

do  serviço  de  atenção  primária  assumido  pelo  estado  senão

mediante repactuação prévia e formal com o município, de modo

a ser garantida a continuidade na prestação do serviço público

essencial à população;

Os documentos juntados à inicial comprovam, sem maior necessidade de

aprofundada dilação probatória que:

• O município de Manaus não tem agido de forma a assumir integralmente os serviços

de APS, o que se comprova pelo fato de não ter contemplado ações e recursos

substanciais  de ampliação da cobertura da atenção primária  no Plano Plurianual

(2014-2017) e na Lei Orçamentária anual (2017)

• Instado pelos  autores a se manifestar  a  respeito  do reordenamento,  o  Município

assumiu postura passiva, contentando-se em apontar os serviços de atenção básica

que deveriam ser empreendidos pelo Estado, não tendo apresentado proposta para

efetiva retomada de APS;

• Os documentos juntados à ação demonstram que o Estado do Amazonas aparelhou

o sistema de saúde Estadual, em Manaus, com unidades de saúde responsáveis por

prestar serviços de saúde de baixa e de média complexidade, simultaneamente;
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• É fato notório (para fins de prova do Art. 374, I do CPC) que o Estado do Amazonas

oferece, há mais de seis anos, serviços de APS combinados com serviços de média

complexidade nas unidades suprarreferidas;

• É notório que a União não adotou medidas administrativas e/ou judiciais para impedir

o desvirtuamento do sistema de descentralização no Amazonas;

Por  outro  lado,  mesmo  não  sendo  requisito  indispensável  à

concessão de tutela de evidência, cumpre lembrar que a concessão da medida não possui

os  traços  característicos  da  irreversibilidade.  Trata-se,  apenas,  da  imposição  para

elaboração de planejamento que atenda aos ditames do Sistema Único de Saúde a curto e

médio prazo (e não de sua execução).

6. DOS PEDIDOS

Considerando-se todo o narrado na presente ação civil pública, o Ministério

Público Federal requer:

A)  Sejam  devidamente  citados  os  REQUERIDOS  para,  querendo,

contestarem a presente ação civil pública;

2. Seja reconhecida a urgência do presente pleito, na forma do art. 12, §2º,

IX, do CPC;

B) Após a citação, seja concedida a tutela de evidência para que os RÉUS

apresentem,  num  prazo  de  6  (seis)  meses,  plano  para  a  expansão  da

cobertura  da  rede  de  atendimento  na  atenção  primária  e  para  a

implementação  progressiva  e  efetiva  da  descentralização  das  ações  e

serviços  de  saúde  de  atenção  primária  em  Manaus,  de  sorte  a  que  se

promova a expansão da cobertura de atendimento e todos os serviços de

APS prestados no  território  de  Manaus,  inclusive  pré-natal,  sob a  gestão

direta do Município de Manaus, nos termos do item 5 da petição;

C) Seja o feito regularmente processado e julgado para, ao final:
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D)  CONDENAR OS REQUERIDOS a  adotarem providências  necessárias

para a efetiva e completa descentralização das ações e serviços de saúde de

atenção  primária  em Manaus,  de  sorte  a  que  todos  os  serviços  de  APS

prestados no território de Manaus passem progressivamente a ser prestados

sob a gestão direta do Município de Manaus, ressalvado o exposto no item

5.2 da petição;

E) A realização de audiência de conciliação/mediação, por força do disposto

no inciso VII do art. 319 do CPC.

G) REQUER-SE ainda, por força do §1° do art. 319 do CPC, que sejam as

Procuradorias do Estado do Amazonas e do Município de Manaus instadas a

fornecerem os respectivos endereços eletrônicos, uma vez que os autores

não dispõem desta informação.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00.

Nestes termos, pede deferimento.

Manaus, 17 de maio de 2017.

Bruna Menezes Gomes da Silva
Procuradora da República

Cláudia Maria Raposo da Câmara
Promotora de Justiça do Estado do

Amazonas

Ruy Marcelo Alencar de Mendonça
Procurador de Contas do Estado do Amazonas
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