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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DE SERGIPE

PEDIDO  TUTELA  DE  URGÊNCIA: ATRASO  NO
TRATAMENTO  DE  CÂNCER.  RISCO  À  SAÚDE  DE
CENTENAS  DE  PACIENTES.  INSUFICIÊNCIA  DA
REDE  DE  ATENÇÃO  ONCOLÓGICA.  NECESSIDADE
URGENTE  DE  HABILITAÇÃO  DE  UNIDADE  DE
ASSISTÊNCIA  DE  ALTA  COMPLEXIDADE  EM
ONCOLOGIA  (UNACON).  DIREITO  DE  ACESSO
TEMPESTIVO  AO TRATAMENTO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
PÚBLICOS. 

  
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República

signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no disposto nos artigos

127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988; no artigo 5°, inciso  alínea b e 6º, inciso

VII, alíneas  a e d, da Lei Complementar nº 75/1993; e, ainda, no artigo 5º da Lei nº 7.347/1985,

vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, propor a presente 

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em  face  do MUNICÍPIO DE ARACAJU,  pessoa  jurídica  de  direito  público

interno, com sede na Praça General Valadão, 341, 4º andar, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49010-520, a

ser  citado  na  pessoa  do  seu  Prefeito  Municipal,  gabinete.prefeito@aracaju.se.gov.br,  ou  do
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Procurador-Geral do Município, e-mail sidney.cardoso@aracaju.se.gov.br;

do  ESTADO  DE  SERGIPE,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,

representado judicialmente pela  Procuradoria-Geral  do Estado,  com endereço na Praça Olímpio

Campos, n,º 14, Centro, Aracaju-SE, com e-mail: gabin@pge.se.gov.br; 

da  UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno (CNPJ: 26.994.558/0001-

23),representada judicialmente por sua Procuradoria, com endereço na Avenida Beira Mar, n.º 53,

Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “H”, Lote 26/27,

Brasília-DF, CEP: 70.070-110, com e-mail: pu.se@agu.gov.br;

da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH,

Empresa  pública  vinculada  ao  Ministério  da  Educação,  criada  pela  Lei  nº  12.550,  de  15  de

dezembro de 2011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0001-43, representada pelo Presidente

Oswaldo de Jesus Ferreira, com sede na SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C,

1°  ao  3°  andares  -  Bairro  Asa  Sul,  Brasília-DF,  CEP  70308-200,  endereços  eletrônicos

chefiadegabinete.sede@ebserh.gov.br e  cpp.sede@ebserh.gov.br,  telefone  (61)  3255-8900  -

http://www.ebserh.gov.br e  do  HU-UFS  angela.silva@ebserh.gov.br e

superintendencia.huufs@ebserh.gov.br;  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, pessoa jurídica de

direito público, constituída sob a forma de fundação, nos termos do Decreto-Lei nº 269 de 28 de

fevereiro de 1967, CNPJ 13.031.547/0001-04, com endereço administrativo na Cidade Universitária

Prof.  José  Aloísio  de  Campos,  Av.  Marechal  Rondon,  s/n,  Bairro  Jardim  Rosa  Elze,  São

Cristóvão/SE, CEP 49.100-000, representada por seu Reitor, endereço eletrônico reitor@ufs.br;  
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I – DOS OBJETIVOS DA DEMANDA

A presente Ação Civil Pública insurge-se contra a inércia administrativa da União,

por meio do Ministério da Saúde, do Município de Aracaju e do Estado de Sergipe, por meio de

suas Secretarias de Saúde, em adotar medidas eficazes à garantia do direito à saúde dos pacientes

com câncer, através do acesso tempestivo e equitativo ao tratamento em unidades hospitalares que

prestem serviços de alta complexidade em oncologia no Estado de Sergipe.

Assim,  pretende-se  a  obtenção  de  provimento  judicial  que  determine  medidas

concretas  e  eficientes  para  assegurar  a  ampliação  e  o  efetivo  funcionamento  dos  serviços  de

assistência oncológica de alta complexidade no Estado de Sergipe, em quantitativo suficiente para

suprir a demanda existente e futura, uma vez que, nos termos da Portaria SAES/MS nº 1.399/2019

do Ministério da Saúde, essa unidade federativa necessita de 4 (quatro) UNACONs ou CACONs

para atender a toda a sua população, mas conta com apenas 02(duas).

Além disso, objetiva-se, em caráter de máxima urgência, a retomada imediata

dos atendimentos oncológicos pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe

(HU-UFS), em especial as cirurgias que se encontram suspensas há mais de 6 meses, gerando

fila de espera de mais de 300 pacientes que aguardam tratamento cirúrgico para variados

tipos de câncer, fazendo-se necessário, para tanto, que a União, Estado de Sergipe e Município

de Aracaju, custeiem os serviços prestados segundo os valores fixados na tabela SUS para

cada procedimento oncológico.

Por fim, também se almeja que, em caráter de urgência, seja determinado aos

réus que diligenciem a conclusão do processo de habilitação do Hospital  Universitário da

Universidade  Federal  de  Sergipe  (HU-UFS)  como  UNACON,  na  forma  da  legislação

infraconstitucional e normativos do Ministério da Saúde.
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II – DOS FATOS

II.1 BREVE  HISTÓRICO  DOS  PROCEDIMENTOS  EXTRAJUDICIAIS  DO  MPF

RELATIVOS  À  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DE  ONCOLOGIA  PELO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE (HU-UFS) 

Antes  de  nos  reportarmos,  especificamente,  ao  objeto  da  presente  Ação  Civil

Pública, cumpre-nos, inicialmente, abrir um tópico para fazer uma breve digressão histórica sobre

os procedimentos extrajudiciais que embasam a propositura da presente demanda, com a finalidade

de proporcionar melhor compreensão da questão ora posta sob apreciação do Judiciário.

Importante  sublinhar que os Inquéritos Civis de nº  1.35.000.001018/2017-12 e

1.35.000.001347/2019-17, instaurados perante a Procuradoria da República em Sergipe, tramitaram

por um período, somado, de mais de 3 (três) anos, sem que a questão da necessidade de ampliação

dos  serviços  hospitalares  de  assistência  oncológica  em  Sergipe  tenha  sido  solucionada

administrativamente. Ao contrário, a inércia e a atuação ineficiente dos entes públicos demandados

faz com que a situação permaneça inalterada.

Com efeito,  já  em 22  de  junho  de  2017,  a  Associação  “Mulheres  de  Peito”,

entidade que se dedica a apoiar e orientar as mulheres com câncer de mama, procurou o MPF para

manifestar  extrema preocupação sobre a possível suspensão dos procedimentos oncológicos, em

diversas modalidades, pelo Hospital Universitário, devido à falta de habilitação do estabelecimento.

Naquela ocasião (DOC. 1), as representantes da associação citada registraram a “importância e

qualidade  dos  serviços  prestados  pelo  HU-UFS,  os  quais  são  absolutamente  fundamentais  no

âmbito do Sistema Único de Saúde em Sergipe, de modo que eventual suspensão implicaria uma

intensa desassistência à população, inclusive com sérios riscos de agravamento do estado de saúde

de centenas de pacientes que poderão a ir a óbito”.

Em julho de 2017, o HU-UFS foi convocado para reunião no MPF, tendo sua
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Superintendente informado que o Hospital Universitário não estava habilitado pelo Ministério da

Saúde para realizar serviços oncológicos, embora a unidade tivesse solicitado que sua habilitação

fosse formulada pelo Município de Aracaju desde o ano de 2007. Segundo consignado em ata de

reunião (DOC. 2), já naquele ano de 2017 o HU-UFS havia formulado 6 (seis) solicitações ao

Município  de  Aracaju  para  que fosse apresentado o requerimento  de sua  habilitação  perante  o

Ministério da Saúde. O HU -UFS pontuou, na mesma reunião, que ante a ausência de habilitação e,

por outra parte, a necessidade dos serviços oncológicos prestados, havia proposto ao município de

Aracaju um contrato por orçamento global, já que se encontrava em fase de renovação do contrato

de prestação de serviços que mantinha com o ente municipal. Segundo informado na assentada, a

pactuação  por  orçamento  global  visava  viabilizar  a  remuneração  do  HU  pelos  procedimentos

oncológicos  realizados,  mas  tal  proposta  fora  recusada  pelo  Município,  que  pretendia  firmar

contrato  “por  procedimento”.  Essa  modalidade,  explicou  a  Superintendente  em  ata,  impacta

negativamente  as  finanças  do  Hospital,  já  que  não  receberá  recursos  federais  pela  assistência

oncológica (pois não é habilitado), nem será remunerado pelo gestor local de forma adequada pelos

procedimentos cirúrgicos de oncologia realizados.

Com base  em tais  informações,  o  MPF questionou  a  Secretaria  Municipal  de

Saúde  de  Aracaju  (SMS-Aracaju),  em  agosto  e  novembro  de  2017,  acerca  da  situação  dos

atendimentos  oncológicos  e  da  contratualização  com o  HU-UFS.  Em resposta  a  SMS-Aracaju

informou (Oficio n.  5.880/2017/NUJUR/GS/SMS – DOC. 3)  que tinha interesse em solicitar  a

habilitação  do  Hospital  Universitário  como  UNACON  -  Unidade  de  Assistência  de  Alta

Complexidade em Oncologia, junto ao Colegiado Interfederativo Estadual – CIE, mas que a matéria

não teria entrando em pauta porque a Auditoria da própria Secretaria Municipal de Saúde havia

concluído que a unidade não tinha as condições necessárias para habilitação (obra não finalizada e

não preenchimento de requisitos da Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde).

Oficiado pelo MPF, o HU-UFS remeteu, em março de 2018, informações sobre os

fatos narrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, com o seguinte teor (DOC. 4): 
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Em anexo, foram remetidos documentos e fotografias das instalações do Hospital

Universitário.

Dentre os documentos, vale destacar o  Oficio n. 34/SUPERINTENDENC1A/HU-

UFS/EBSERH, encaminhado pelo HU-UFS à Controladoria Geral da União (DOC. 5), através do qual

prestava esclarecimentos sobre a regularidade dos procedimentos oncológicos realizados pelo Hospital

Universitário,  já  que a unidade não recebia por eles  repasses federais  específicos para cirurgias  de

câncer, justamente porque não era habilitado pelo Ministério da Saúde. Segundo narrado, o HU-UFS

recebia pelas cirurgias oncológicas valores muito inferiores aos fixados na Tabela SUS, eis que

essas são registradas com o código de cirurgias gerais, para as quais fixados valores mais baixos .

Vejamos:

“Inicialmente,  conforme  solicitado  encaminhamos  em  anexo  a  relação  dos

profissionais  que  executaram atividades  na  área  de  Oncologia  no  HU-UFS,  no

período de janeiro de 2015 a abril de 2017 (item a). Segue também anexa a Relação

de Cirurgias realizadas em pacientes oncológicos entre os meses de janeiro de 2015

a abril de 2017 (item b). 

No tocante a solicitação de espelhos das AIHS de cirurgias oncológicas emitidas

pelo  HU-UFS  no  período  de  janeiro  de  2015  a  abril  de  2017  (item  c),  e  o
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questionamento acerca da forma de ressarcimento pelos procedimentos informados

nas AIHs oncológicas (item d), vimos informar que este Hospital Universitário não

emite  AIH  de  cirurgia  oncológica,  posto  que  este  nosocômio  não  possui

cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — CNES para

realização de cirurgias oncológicas.

Conforme documentos acostados, desde 2007 o Hospital Universitário da   UFS vem  

requisitando habilitação junto a Secretaria Municipal de Saúde, Gestor do Sistema

Único  de  Saúde -  SUS da Rede  Atenção à  Saúde  -  RAS a  qual  o  HU-UFS é

prestador, para a realização de cirurgia oncológica.

Essa habilitação é um anseio tanto da comunidade acadêmica que a necessita para

sua complementação na formação profissional dentro das atividades realizadas no

HU-UFS, é sobretudo, também um anseio da sociedade sergipana que, como se

sabe, possui um déficit público e notório no atendimento aos pacientes oncológicos

pela  rede  SUS  em  nosso  estado.  Percebe-se  pelas  constantes  manifestações

campanhas e ações da sociedade civil por meio das associações e organizações não

governamentais  (ONG's)  junto  ao  ministério  público  e  mídias  sociais,  mas,

sobretudo  pelos  indicadores  de  incidência  da  patologia  em nosso  estado  que  o

reforço e ampliação da oferta no tratamento oncológico deve ser prioridade para as

políticas públicas em saúde em Sergipe.

Em virtude do papel  destacado do HU-UFS na rede de atenção à saúde como

prestador  de  procedimentos  cirúrgicos,  contando  no  seu  quadro  com  diversos

profissionais de destaque habilitados para realização destes procedimentos,  e da

necessidade social de atendimento à população que sofre com a referida patologia,

mesmo  sem  o  supracitado  cadastramento  alguns  procedimentos  cirúrgicos  são

realizados em pacientes oncológicos no HU-UFS, no entanto estes procedimentos

são realizados através de AIHs com código de procedimento cirúrgico geral.

Vale  destacar  que pela  natureza  desta  instituição,  enquanto  Hospital  Escola  que

possui um programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, há evidente interesse

acadêmico na realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes oncológicos.

Ademais, a regulamentação para o serviço de aprendizado em serviço, Residência
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Médica, exige a realização de procedimentos cirúrgicos oncológicos nas diversas

especialidades, tais como cirurgia de Cabeça e Pescoço, do Aparelho Reprodutor,

Pneumologia, Mastologia e Cirurgia Plástica (reconstrução), entre outras.

Estes procedimentos cirúrgicos em pacientes oncológicos são, na maioria das vezes,

procedimentos integrantes da fase inicial do tratamento oncológico. Desta feita, os

pacientes oncológicos que realizam seus procedimentos cirúrgicos no HU-UFS são

posteriormente encaminhados para a continuidade do tratamento oncológico na rede

de atenção à saúde. 

Vale ressaltar que todas as consultas, exames e cirurgias realizados no Hospital

Universitário  da  UFS  são  custeadas  pelo  SUS  e  reguladas  pelo  Município  de

Aracaju  através  do  NUCAAR  -  Núcleo  de  Controle  Avaliação  Auditoria  e

Regulação,  por ser  este ente o gestor contratual  da rede na qual  o  HU-UFS é

prestador,  e  que  a  realização  destes  procedimentos  pelo  HU-UFS  é  de  vital

importância para o já deficitário sistema de atendimento aos pacientes oncológicos

em nosso estado, de tal forma que mesmo sem a formalização do cadastramento

junto  ao  CNES,  este  hospital,  justamente  por  entender  a  sua  importância  no

contexto social e o seu papel na rede SUS como hospital público, não se furta da

sua responsabilidade social para o atendimento ao usuário do SUS.

(...)”

(grifo nosso)

Também foram anexados pelo HU-UFS ofícios endereçados aos então Secretários

Municipais de Saúde de Aracaju datados de novembro de 2007, outubro de 2007, outubro de 2010,

março de 2011, fevereiro de 2015, todos solicitando providências para habilitação em Oncologia

Cirúrgica para o Hospital Universitário, bem como ofícios datados de janeiro de 2015, maio de

2015 e setembro de 2015, solicitando habilitação como UNACON - Unidade de Assistência de Alta

Complexidade em Oncologia (anexados ao DOC. 5). 

Oficiada  pelo  MPF  acerca  de  pendências  para  habilitação  do  HU-UFS  como

UNACON,  a  SMS-Aracaju  informou,  em maio  de  2018  (DOC.  6),  que  o  Hospital  não  havia
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solicitado nova visita técnica para verificação do atendimento da legislação pertinente e que novo

relatório seria encaminhado à Procuradoria da República em 20 dias. Em anexo, a SMS-Aracaju

encaminhou memorando da Coordenação do NUCAAR no qual relatava que a ASPLANDI, setor de

Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, em três visitas técnicas realizadas, entendeu que o

Hospital Universitário não atendia os requisitos para habilitação como UNACON. 

Não obstante tal informação, o Hospital Universitário de Sergipe vinha recebendo,

por mais de uma década, pacientes regulados pelos gestores do SUS para submeter-se a cirurgias de

tratamento de câncer, não podendo haver outra conclusão que não fosse a de que o ente municipal

considerava que a unidade de saúde era adequada para realizar tais procedimentos.

Em julho de 2018, mais uma vez provocada pelo MPF acerca do processo de

habilitação  do  HU-UFS,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Aracaju  encaminhou  o  ofício  n.

2.974/2018 (DOC.  7),  ao  qual  anexou o Relatório  da  3ª  Visita  Técnica  n°  137,  realizada  pelo

Componente  Municipal  de  Auditoria  no  Hospital  Universitário,  para  habilitação  do Serviço  de

UNACON COM SERVIÇO DE HEMATOLOGIA. A Auditoria, mais uma vez, concluiu que  havia

“inadequações  dos  serviços  que  são  necessárias  para  habilitação,  conforme  prevê  a  Portaria

MS/SAS  n°  140/2014”  e  que  “até  o  presente  momento  a  instituição  não  cumpre  os  ditames

elencados da Portaria retromencionada.”. Não obstante “inadequado” para habilitação, o Município

de Aracaju seguia encaminhando pacientes para atendimento oncológico no HU-UFS, em pleno

reconhecimento da imprescindibilidade e adequação dos serviços para a população sergipana. A

remuneração destes porém, seguia o procedimento acima explicado pela Superintendência do HU-

UFS, cadastrando-se as cirurgias oncológicas como cirurgias gerais, em evidente prejuízo para a

unidade de saúde, suportado por diversos anos.

Em outubro  de  2018,  a  Secretaria  Municipal  de  Aracaju  encaminhou ao  MPF

resposta  (Ofício  n°  4726/2018  –  DOC.  8)  a  mais  uma  requisição  de  informações  acerca  da

habilitação  do  HU-UFS  como  UNACON.  Nesse  expediente,  a  SMS-Aracaju,  mais  uma  vez,

historiou todas visitas técnicas e vistorias realizadas na unidade hospitalar, concluindo, ao final, que
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o Hospital não preenchia os requisitos para a habilitação. Acrescentou que, por solicitação do HU-

UFS, em setembro de 2018, o serviço de Auditoria realizou Visita Técnica nº 143, para avaliar os

critérios previstos na Portaria n° 140, de 27 de fevereiro de 2014, a qual concluiu que o hospital

“cumpre  parcialmente  os  requisitos  da  portaria  de  regência  para  habilitação  em  serviço  de

oncologia”. Encaminhou documentação referente às visitas técnicas em anexo.

A mesma  discussão  se  prolongou  durante  todo  o  ano  de  2019 sem  avanços

significativos.  No  referido  ano,  o  HU-UFS voltou  a  buscar  o  Ministério  Público  Federal  para

reportar não apenas que permanecia sem habilitação para atuar como UNACON, mas também sem

instrumento  contratual  válido  com  o  Município  de  Aracaju,  mas  que  permanecia  atendendo

pacientes  oncológicos  de  todo  o  Estado  de  Sergipe,  especialmente  para  realização  de  variadas

cirurgias, pelas quais era remunerado como “cirurgias gerais” e não como “cirurgias oncológicas”, a

exemplo do registrado na ata de reunião nº 064/2019 (DOC. 9), realizada em julho de 2019.

Diante do relato, o MPF convocou nova reunião com a Secretaria de Saúde do

Estado,  a  Secretaria  de  Saúde do Município  de Aracaju e  o Hospital  Universitário  de Sergipe,

realizada em agosto de 2019. Na Ata de Reunião nº 067/2019 (DOC. 10), a Secretaria Municipal de

Saúde  consignou,  sobre  a  habilitação  do  HU-UFS  em  serviços  de  oncologia,  que  estaria

“aguardando o PCEP”,  bem como que “uma vez  habilitados  esses  serviços  pelo  Ministério  da

Saúde, não tem resistência em inclui-los na contratualização, com o respectivo repasse de recursos

financeiros pelo Ministério da Saúde”.  Na mesma oportunidade,  o HU-UFS  pontuou que “(...)

como previsto em Portaria do MS, o Ministério da Saúde pode habilitar com pendências, desde que

não haja um comprometimento do serviço”. Ao final, foram pactuados prazos para que o Município

de  Aracaju  enviasse  ao  Ministério  da  Saúde  os  requerimentos  de  habilitação  dos  serviços  de

oncologia para fins de avaliação.

Em nova reunião realizada em setembro de 2019 (Ata nº 071/2019 – DOC. 11), os

representantes do HU-UFS informaram que o requerimento de habilitação como UNACON seria

submetido  novamente  à  reunião  do  CIE  -  Colegiado  Interfederativo  Estadual,  para  fins  de
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aprovação e posterior encaminhamento ao Ministério da Saúde.

Também foi realizada reunião em outubro de 2019 (Ata nº 77/2019 – DOC. 12)

com a Secretaria Estadual de Saúde para tratar da habilitação do HU-UFS como UNACON, bem

como  sobre  a  necessidade  de  que  o  Estado  de  Sergipe  participasse  da  renovação  de  sua

contratualização, aportando mais recursos ao Hospital para custear os serviços prestados, inclusive

os de oncologia, já que o incentivo transferido pelo ente estadual se mantinha em R$ 80.000 (oitenta

mil reais).

Ainda em outubro de 2019, registrou-se em Ata de reunião nº 079/2019 (DOC.

13)  a  informação  de  que  o  CIE  -  Colegiado  Interfederativo  Estadual  não  havia  aprovado  o

requerimento de habilitação do HU-UFS como UNACON em razão do conteúdo do Relatório de

Visita  Técnica  nº  146/2019,  elaborado  pela Vigilância  Sanitária  Municipal,  inviabilizando  sua

remessa ao Ministério da Saúde para apreciação. Na citada Ata de reunião nº 079/2019, transcreveu-

se os pontos do Relatório da Vigilância que inviabilizaram a aprovação da habilitação no âmbito do

CIE:

“1. A Procuradora da República apresentou aos presentes documento encaminhado pelo HU-UFS
ao MPF, no qual discorre o Hospital Universitário sobre a avaliação realizada pelo Serviço de

Vigilância  Sanitária  Municipal  nas  dependências  do  HU-UFS,  que  resultou  na  elaboração  no
Relatório  de  Visita  Técnica  nº  146/2019,  que  inviabilizou  a  aprovação  do  requerimento  de

habilitação da UNACON do HU Sergipe no CIE; Em tal documento, foram tecidas as seguintes
considerações acerca dos pontos considerados pendentes pela Vigilância Sanitária:

1.a)  Que quanto ao fato do Serviço de  Diagnóstico por Imagem não contemplar  Ressonância
Magnética e Medicina Nuclear Equipada com Gama Câmara, o HU-UFS informou que terceirizará

o  serviço  de  medicina  nuclear  e  que  iniciará  o  serviço  de  ressonância,  tão  logo  seja
contratualizado;

1.b) Ausência de certificado referente à participação do laboratório de anatomia patológica: HU -

UFS argumenta que o serviço funciona com qualidade há anos e a  certificação dos Hospitais
Universitários está sendo realizada por empresa contratada pela EBSERH (selo bronze EBSERH),

conforme documento que anexou;
1.c) Sobre a não disponibilização de pronto antedimento 24 hrs para pacientes cadastrados no

serviço:  o  HU-UFS  informa  que  apresentou  a  escala  de  plantão  médica  de  24  hrs,  sala  de
estabilização, leitos de retaguarda e documento informando o funcionamento da admissão 24 h
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para atendimento da demanda em tela; concluiu o HU-UFS no documento em comento que esse

ponto está atendido;

1.d) Sobre cuidados paliativos, informou o HU-UFS que o Relatório em exame registrou a falta de
palno de cuidados paliativos e a apresentação de protocolo clínico para assistência a pacientes.

Diante da Argumento o HU-UFS no documento em análise que, diante da necessidade do serviço
de oncologia para a população sergipana, deve-se atribuir a devida relevância ao item em questão;

Reiterou o HU-UFS, ainda assim, que possui uma comissão multidisciplinar de cuidados paliativos
que outros serviços no estado não dispõe;

1.e) Sobre o programa de gerenciamento de resíduo, o HU-UFS informou que foi apresentado e

aprovado pela Vigilância Sanitária do Município de Aracaju;

1.f)  O HU-UFS informou que no Relatório Técnico assinalou-se que não conseguiram avaliar
alguns itens devido ao fato de o serviço não estar em funcionamento;

1.g) Sobre o fato apontado no Relatório, de que o CME- Central de Material e Esterilização do

anexo aguarda adequações, o HU-UFS narrou que possui um CME no prédio do internamento que
atende as necessidades de todo o hospital, inclusive da oncologia;

1.h) Sobre o serviço de radioterapia, o HU-UFS informou que apresentou um documento assinado

pelo então superintendente do HUSE, que se comprometeu em receber os pacientes da ocnologia
do HU; Também informou possui termo de coorperação técnica com o Estado, que se encontra na

PGE;

1.i) Sobre o fato de que o relatório registrou a falta de alvará sanitário, o HU-UFS informou que no
mesmo relatório  consta  a  informação  de  que  a  instituição  é  dispensada  por  ser  ente  público

amparado pela lei 6.437/77;

2. Em razão disso, o  MPF solicita à SMS-Aracaju que analise as informações prestadas pelo HU-
UFS acerca do preenchimento dos requisitos necessários à viabilidade de seu requerimento de

habilitação como UNACON.

3.  A SMS-Aracaju  informou  que o  relatório  técnico  da  Vigilância  Sanitária  Municipal  estava
aprovado em no que diz respeito às exigências estabelecidas pela própria vigilância municipal;

Que informam que o que se encontrava pendente eram alguns requisitos previstos na Portaria 140
do Ministério da Saúde relatados no Relatório nº 146/2019 da Auditoria do Município de Aracaju;

Informou, ainda, que analisará as informações prestadas pelo HU-UFS, através de sua Auditoria, e
documentos entregues pelo MPF nesta assentada, apresentando sua resposta no prazo de 10 dias;

4. O MPF pontuou a necessidade de analisar a situação do HU-UFS inserido no contexto do
Estado  de  Sergipe,  dada  a  elevada  necessidade  de  ampliação  dos  serviços  de  saúde  em
oncologia e as dificuldades pelas quais vem passando a UNACON habilitada no Hospital de
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Cirurgia.  Com o  recebimento  da  resposta  a  ser  encaminhada  pela  SMS-Aracaju,  o  MPF
solicitará a realização de uma visita no HU-UFS acompanhada da Auditoria do Município de
Aracaju.”

Como encaminhamentos da reunião, a Secretaria Municipal de Aracaju consignou

que reanalisaria as informações prestadas pelo HU-UFS e o MPF registrou em ata  “a necessidade

de analisar a situação do HU-UFS inserido no contexto do Estado de Sergipe, dada a elevada

necessidade de ampliação dos serviços de saúde em oncologia e as dificuldades pelas quais vem

passando a UNACON habilitada no Hospital de Cirurgia.”

Em resposta à Ata de Reunião n° 079/2019, a SMS/Aracaju, através do Ofício

1.983/2019 (DOC. 14) encaminhou a Nota Técnica elaborada pelo seu Núcleo de Auditoria, que

conclui,  mais uma vez,  que o Hospital  não preenche os requisitos da Portaria nº 140/2014. No

mencionado ofício, sugere-se, diante da divergência de posicionamento entre a Auditoria Municipal

e o HU-UFS quanto ao preenchimento dos requisitos para habilitação, a realização de visita in loco

pelo MPF, juntamente com o órgão municipal, com o objetivo de dirimir os questionamentos. 

Em atendimento  ao  sugerido,  esta  signatária  realizou visita  in  loco à  sede  do

nosocômio, em 13 de janeiro de 2020, com o acompanhamento de membros do Núcleo de Auditoria

da Secretaria Municipal de Saúde e representantes do HU-UFS, no dia 13 de janeiro de 2020. Como

resultado da diligência, foi juntado aos autos relatório com o seguinte conteúdo (DOC. 15): 

“Aos treze dias do mês de janeiro de 2020, foi realizado o acompanhamento por
parte do  Ministério Público Federal de vistoria nas dependências do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa
Brasileira  de  Serviços  Hospitalares  (Ebserh),  realizada por  representantes  da
Secretaria  de  Saúde  do  Município  de  Aracaju,  cujos  objetivos  principais  é  a
viabilização da renovação da contratualização entre o município de Aracaju e o
HU-UFS e a habilitação da unidade de saúde como Unacon. Para tanto, foram
visitadas as diversas dependências da unidade hospitalar e foram apresentadas
suas instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para a prestação de
assistência especializada de alta complexidade, para o diagnóstico definitivo e
tratamento dos tipos de câncer mais prevalentes. Além das áreas propostas para
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a visitação,  como a oncologia,  UTI,  ressonância  magnética  e  hemodinâmica,
também foram visitados outros ambientes do hospital, a exemplo da lavanderia.
Registrou-se  que  a  UTI,  que  hoje  possui  dez  leitos,  tem  apenas  cinco  deles
habilitados para funcionamento, sendo que os demais dependem da renovação da
contratualização com o município de Aracaju para pleno funcionamento. Durante
a  visita,  a  Superintendente  do  HU,  Dra.  Angela  Silva,  registrou  que  a
habilitação é apenas um dos itens que dependem da contratualização, pois a
Unacon só poderá funcionar efetivamente quando habilitada e contratualizada,
solicitando a atuação do MPF para que estas venham a se concretizar, uma vez
que o hospital possui extrema relevância para a população em razão de seu
atendimento 100% SUS, devendo-se aproveitar toda a capacidade que o HU
pode ofertar. Os representantes da equipe técnica da auditoria da SMS-Aracaju,
bem como da vigilância sanitária, informaram ao MPF estar sensibilizados para
com  a  importância  da  habilitação  do  HU  como  UNACON,  e  registraram  a
necessidade de que sejam cumpridas as exigências impostas pelo Ministério da
Saúde em Portaria.  Foram realizadas diversas fotografias durante a visita,  as
quais devem ser juntadas aos autos deste Inquérito Civil. Nada mais havendo a
ser registrado, encerro o presente relatório.”

Todas as fotografias do imóvel denominado  “Anexo” do HU-UFS, que desde a

construção foi planejado para funcionamento da oncologia, estão juntadas aos autos do Inquérito

Civil (destacadas no DOC.16), exibindo-se as seguintes apenas em caráter ilustrativo:

Fotos: acervo MPF (sala de quimioterapia do HU-UFS aguardando habilitação em oncologia)
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Foto:  acervo  MPF (Ressonância  Magnética  do  HU-UFS  aguardando  habilitação  em

oncologia)
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Foto: acervo MPF (Ala para a internação da oncologia do HU-UFS)

Em  resposta  a  novo  ofício  encaminhado  pelo  MPF  sobre  o  andamento  da

habilitação do HU-UFS, a Secretaria de Saúde de Aracaju encaminhou, em março de 2020, o ofício

927/2020 (DOC. 17), no qual informou que vinha inserindo documentos no Sistema de Apoio à

Implementação de Políticas em Saúde – SAIPS (Proposta n° 102913) para solicitação da habilitação

do HU-UFS como UNACON, mas que pendentes ainda alguns documentos a serem enviados pelo

Hospital.

Mais uma vez provocada pelo MPF, a Secretaria Municipal de Saúde informou,

em 13 de julho de 2020, por meio do Ofício 2.367/2020 (DOC. 18), que a Proposta n° 102913,

referente à Habilitação do HU-UFS como UNACON, fora rejeitada pelo Ministério da Saúde sob

justificativa  de  publicação,  em 19 de dezembro de  2019,  de  atualização da  portaria  que  dá as

diretrizes  para  as  habilitações  em  alta  complexidade  em  oncologia.  A SMS-Aracaju  também

informou que as áreas técnicas da Secretaria e o HU já estavam adotando as medidas necessárias

para a solicitação de nova habilitação. 
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Em agosto de 2020, o HU-UFS encaminhou o Ofício n º 083/2020 (DOC. 19) ao

MPF, no qual informou que, apesar de todas as diligências realizadas para atender as exigências

necessárias à habilitação, o pedido fora negado pelo Ministério da Saúde sob justificativa de que a

Portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2014 foi substituída pela Portaria SAES/MS nº 1399, de 17 de

dezembro de 2019, a qual redefiniu critérios e parâmetros para habilitação na atenção especializada

em oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Necessário pontuar, como se afere da leitura do histórico acima traçado, que a

documentação para fins de habilitação havia sido encaminhada ao Ministério da Saúde antes da

alteração normativa  e  após  um trabalhoso processo administrativo de instrução e  realização de

diligências.

Segundo a nova normativa do Ministério da Saúde, deveria também ser realizado

não um único requerimento de habilitação, mas dois: um no componente Unidade de Assistência de

Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e um no componente Serviço de Hematologia –

UNACON.

Em  atendimento  a  mais  uma  requisição  de  informações  do  MPF  acerca  do

andamento do processo de habilitação, a SMS-Aracaju encaminhou Ofício 3.133/2020 (DOC. 20),

em setembro de 2020, anexando a Nota Técnica nº 586/2020 do NUCAR, na qual se informou, em

síntese, que:

• Cadastro de nova proposta no SAIPS, de nº 125413, referente ao processo de habilitação do

HU-UFS como UNACON;

• Que havia realizado reunião com o HU-UFS em 7 de julho de 2020 na qual informou ao

hospital  a necessidade de remessa de documentação que atendesse aos ditames da nova

Portaria SAES/MS nº 1399, de 17 de dezembro de 2019.
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A nova proposta de habilitação cadastrada, entretanto, foi mais uma vez devolvida

pelo Ministério da Saúde para diligências, ainda no mês de setembro de 2020.

Nos últimos meses, porém, enquanto se aguarda a deliberação sobre a habilitação

do HU-UFS como UNACON,  o quadro da assistência  oncológica  no Estado de  Sergipe  se

agravou consideravelmente  ,    como detalharemos no item seguinte  .  Com efeito,  se Sergipe já

apresentava  um visível  deficit de  hospitais  habilitados  na  alta  complexidade  em oncologia (só

possui  2  habilitados,  quando o adequado seriam 4),  a  pandemia agravou consideravelmente tal

situação,  em  razão  da  redução  ou  suspensão  dos  atendimentos  oncológicos  nos  Hospitais.  A

situação  é  mais  grave  quanto  ao  HU-UFS,  onde  as  cirurgias  oncológicas  ainda  não  foram

regularmente retomadas, diante do impasse quanto à sua habilitação e da ausência de acordo com os

gestores  municipal  e  estadual  acerca  da  repactuação  da  remuneração  pelos  serviços  que  vem

prestando à sociedade sergipana no âmbito SUS há vários anos. 

II.2.  DO  AGRAVAMENTO  DO  CENÁRIO  DA  ASSISTÊNCIA  ONCOLÓGICA  EM

SERGIPE. DA PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER. DA

SUSPENSÃO DAS  CIRURGIAS  ONCOLÓGICAS  REALIZADAS  PELO  HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE.

À parte das carências estruturais da rede de atenção oncológica próprias do Estado

de Sergipe, já é sabido que a pandemia de covid-19 causou, de forma geral, um impacto gravíssimo

no atendimento  de  outras  enfermidades,  dentre  elas  o  câncer.  São  consequências  da  pandemia

atrasos no diagnóstico e a interrupção do tratamento. 

Segundo a SBCO (Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica), “a pandemia de

covid-19 cancelou  70% das  cirurgias  de  câncer  no  Brasil  entre  11  de  março  e  11  de  maio,  o

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br 

18

18/95



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
_______________________________________________________________________________________

equivalente a 116 mil procedimentos”1. De acordo com uma pesquisa, realizada em conjunto com a

SBP (Sociedade Brasileira de Patologia), “as cirurgias mais adiadas são as de colo retal, mama,

estômago, pâncreas e pulmão. (...) O levantamento também mediu a redução dos diagnósticos desde

que o novo coronavírus chegou ao Brasil. Para alguns tipos de exame a queda foi de 30%, para

outros, de 90%, com média de 50%”2. 

Essa é a razão pela qual se teme, como efeito pós-pandemia, uma epidemia de

câncer em estágio avançado no Brasil, com diminuição das chances de cura pelo atraso no início do

tratamento: 

“ [A falta de atendimento irá gerar um número de casos em estágios ainda mais

avançados depois da pandemia],  concorda a presidente da Femama (Federação

Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que em uma

pesquisa própria registrou cancelamento de 32% das consultas, 23% de cirurgias e

16% de exames de diagnóstico.  [Pacientes que não podem recorrer a serviços

particulares não têm outra opção a não ser esperar]."3

O represamento de cirurgias e exames oncológicos durante a pandemia decorrem

de variados fatores, já que houve e há profissionais da medicina e enfermagem em quarentena ou

afastados por integrarem grupos de risco, serviços de diagnóstico que suspenderam suas atividades

por força do isolamento,  enquanto muitos hospitais  reduziram os leitos  oncológicos ou mesmo

reservaram a integralidade de seus leitos para atender casos de covid-19.

Com o acúmulo de casos de pacientes represados, que não iniciaram tratamento ou

sequer fecharam diagnóstico, será preciso intensificar os atendimentos oncológicos para suprir a

demanda dos  que aguardam assistência  no atual  período de “arrefecimento” da pandemia  e  de
1 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/24/pandemia-cancela-70-das-cirurgias-de-  

cancer-no-brasil-com-muitos-mortos.htm . Acesso em 07/10/2020.
2 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/24/pandemia-cancela-70-das-cirurgias-de-  

cancer-no-brasil-com-muitos-mortos.htm . Acesso em 07/10/2020.
3 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/24/pandemia-cancela-70-das-cirurgias-de-  

cancer-no-brasil-com-muitos-mortos.htm . Acesso em 07/10/2020.
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retomada das atividades.

A realidade sergipana não diverge desse cenário, sendo sintomáticas algumas

notícias amplamente divulgadas na imprensa local acerca da suspensão das cirurgias oncológicas no

HU-UFS desde o início da pandemia, em março de 20204. 

A espera dos pacientes pela retomada das cirurgias oncológicas no HU-UFS já

ultrapassa os 6 meses (de março/2020 a setembro/2020), o que era justificado, inicialmente, pelo

Hospital  como medida voltada a evitar a disseminação do coronavírus, bem como pelo fato de

funcionar como unidade de retaguarda para pacientes com covid-19, disponibilizando 16 leitos de

enfermaria  e  14  leitos  de  UTI  exclusivos.  Além  disso,  a  unidade  de  saúde  apontou  falta  de

anestésicos e sedativos imprescindíveis para a realização de cirurgias oncológicas, que estavam em

falta no mercado até mesmo para os pacientes com covid-19 internados, inviabilizando a retomada

de procedimentos cirúrgicos naquele momento.

Com o arrefecimento da pandemia no Estado decorrente da redução do número de

novos casos e de óbitos, os serviços de saúde foram, gradativamente, restabelecendo o atendimento

da chamada “demanda regular” (não covid-19) no âmbito do SUS, o que seria esperado também em

relação ao HU-UFS quanto às cirurgias oncológicas.

Entretanto, até o presente momento, as cirurgias não foram retomadas de forma

regular pelo Hospital  Universitário,  que invoca os motivos já detalhados no item anterior desta

petição  inicial,  concernentes  à  ausência  de  resolução  definitiva  quanto  à  remuneração  pelos

procedimentos  oncológicos  que  realiza,  seja  pela  via  da  regular  habilitação  da  unidade  como

UNACON pelo Ministério da Saúde, seja através da repactuação da contratualização que mantém

com o Município de Aracaju. Sem quaisquer das alternativas citadas, a unidade de saúde afirma ter

alcançado seu limite perante os gestores locais, e argumenta não ser viável seguir prestando os
4 In: https://infonet.com.br/noticias/saude/ong-diz-que-mulheres-com-cancer-esperam-por-cirurgia-ha-cinco-meses/ ; 
In: https://www.f5news.com.br/cotidiano/pacientes-com-cancer-esperam-ha-cinco-meses-por-cirurgia-oncologica-no-

hu.html 
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serviços oncológicos, indefinidamente, sem a correspondente contraprestação financeira que atenda

aos patamares mínimos previstos na Tabela SUS para o tratamento do câncer.

O impasse – com prejuízos graves para os pacientes com câncer que aguardam

atendimento –  foi amplamente denunciado na imprensa local, assim como trazido ao conhecimento

do  Ministério  Público  Federal  pela  Associação  “Mulheres  de  Peito”,  que  presta  assistência  a

mulheres  com câncer  de mama no Estado.  Citamos o seguinte  excerto de notícia  veiculada na

imprensa local, a título exemplificativo: 

“PACIENTES  COM  CÂNCER  ESPERAM  HÁ  CINCO  MESES  POR  CIRURGIA
ONCOLÓGICA NO HU 

Desde o início da pandemia, pacientes com câncer aguardam pela realização de cirurgias
oncológicas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS),
em  Aracaju,  conforme  denúncia  protocolada  nesta  quinta-feira  (12)  pela  Associação
Mulheres de Peito, nos Ministérios Públicos Estadual e Federal. 
Segundo o Grupo, a espera, que atinge homens e mulheres, já dura cinco meses, período
em que o hospital não está realizando cirurgias oncológicas. Cinco pacientes procuraram
a associação relatando o problema, mas a entidade acredita que esse número pode ser
maior.  Um  deles  chegou  a  vender  uma  determinada  propriedade  para  pagar  pelo
procedimento em uma unidade de saúde particular.
Uma das pacientes que espera pelo procedimento é a agente de saúde Alzidete Brandão,
diagnosticada com câncer  de  mama em setembro do  ano passado,  portanto  há  onze
meses, e que está tendo dificuldade para conseguir uma cirurgia da mama há cinco. "Eles
[o hospital] alegam que por conta da Covid os leitos estão todos ocupados, inclusive os
leitos  cirúrgicos  e  agora  estão  falando  que  as  cirurgias  estão  voltando,  mas  só  de
pequeno porte. De grande porte não está fazendo por falta de material, que está faltando
sedativos e anestesia também", conta.
Alzidete questiona ainda por que os pacientes não são transferidos para outro hospital.
Segundo  ela,  a  quimioterapia  acabou  em  março  e  neste  período  já  era  para  estar
terminando o tratamento e  ter  feito  a cirurgia.  "Tenho muito receio,  temo muito  por
minha vida, eu só tenho 39 anos, tenho uma filha de que cuido sozinha e ela precisa muito
de mim. Os governantes esqueceram que existem outras doenças e que precisamos de
cuidados também. Estou muito preocupada,  pois o câncer não espera,  todos sabemos
disso, menos nossos governantes", lamenta Alzidete, que está afastada das funções por
conta do tratamento. 
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A moradora de São Cristóvão Joseane Meneses também relata que há dois anos terminou
a quimioterapia e iria ser operada este ano, já que estava com todos os exames. Ela
também precisaria passar por atendimento de cardiologista, no entanto, soube que havia
falta de médicos para atendê-la. Ainda segundo Joseane, somente depois da cirurgia ela
também precisará fazer radioterapia; tratamento que já deveria ter sido concluído.
"Eu  vou toda a  semana  lá  tentar  falar  com algum médico,  não  consigo.  Não  tenho
retorno. Já estou sentindo dores e cada dia que passa está muito difícil, é uma crueldade.
Não são só as pessoas com Covid que precisam de tratamento, a gente também precisa. A
gente quer ser curada, quer viver, ter esperança de dias melhores, ter realmente uma vida
normal.  A gente luta muito todo dia, contra dores,  preconceito e só precisa do que é
direito. Cada dia que passa a gente sente que está perdendo mais um dia de vida porque
podemos ter uma recaída a qualquer momento. Está uma situação muito difícil, todos os
dias colocar a cabeça no travesseiro e saber que não temos resposta de nada", afirma.
(Fonte:  https://www.f5news.com.br/cotidiano/pacientes-com-cancer-esperam-ha-cinco-
meses-por-cirurgia-oncologica-no-hu.html )

Em setembro de 2020, alguns pacientes chegaram a se manifestar na frente do

Hospital Universitário, como mostrado em matéria exibida na TV Sergipe: 

(Fonte:  http://g1.globo.com/se/sergipe/videos/v/pacientes-com-cancer-alegam-

demora-na-realizacao-de-cirurgias-no-hospital-universitario/8823740/ )
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A Associação “Mulheres  de Peito”,  voltada a  pacientes com câncer  de mama,

também protocolou denúncia perante o MPF em agosto de 2020 (DOCs. 21 e 22), na qual relataram

o descaso dos entes públicos para com as mulheres que aguardam há meses cirurgias oncológicas

no HU-UFS. Em reunião realizada por videoconferência com a citada associação em 19 de agosto

de 2020, representantes da entidade relataram o seguinte (DOC. 22): 

“Iniciada a reunião, dada a palavra à  Associação Mulheres de Peito  foi dito
que: 

• Que somos uma Associação que acompanha mais de 100 mulheres pacientes
oncológicas em Sergipe, a maior parte delas no âmbito do SUS;
• Desde 2014 as pacientes são atendidas no HU – Aracaju, onde fazem as  
cirurgias e o tratamento do câncer; Que para nós é a nossa referência, é uma
atendimento de excelência;
• Que com a pandemia, foram suspensas desde março de 2020 as cirurgias  
oncológicas das pacientes que são acompanhadas pela Associação Mulheres de
Peito  e  também  das  demais  pacientes  agendadas  no  HU  -Aracaju;  Que
realizaram reunião sobre isso com a Superintendência do HU Aracaju; Que no
âmbito  dos  hospitais  privados  já  estão  realizando  essas  cirurgias  pois  uma
associada da Mulheres de Peito vendeu um carro e conseguiu pagar sua cirurgia
em hospital privado; Que o HUSE e o Hospital Cirurgia também já voltaram a
fazer as cirurgias oncológicas;
• Que outro ponto sobre o qual solicitam a atuação do MPF é a habilitação  
do HU – Aracaju como UNACON, que isso é de fundamental importância para
as pacientes oncológicas de Sergipe; Que desde 2017 vem lutando por isso e
não conseguem, que inclusive foi feita uma reforma no HU – Aracaju para
receber e atender esses pacientes, inclusive setor de quimioterapia e não saiu a
habilitação  ainda;  Que solicitam com urgência  que  seja  providenciada  essa
habilitação; Que possuem um dossiê com todos os serviços que são prestados
pelo HU entregue pelo Hospital à Associação Mulheres de Peito para mostrar
que são uma instituição fundamental para esses tratamentos em Sergipe;
• Que estiveram no MPF em 22 de junho de 2017 tratando desse assunto da
habilitação do HU como UNACON conforme ata de reunião mostrada pela
Associação Mulheres de Peito nessa assentada;”

Com a finalidade de tratar da denúncia realizada pela Associação “Mulheres de

Peito”, bem como sobre a possibilidade de retomada das cirurgias oncológicas, foi realizada reunião

por videoconferência com a Superintendência do Hospital Universitário, em 24 de agosto de 2020.
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Na assentada, a Superintendente da unidade de saúde apresentou o seguinte relato, consignado em

Memória de Reunião (DOC. 23): 

“Sobre  a  retomada  das  cirurgias  oncológicas,  informa  que  o  Hu-Aracaju
chegou ao seu limite, tendo laborado durante anos no atendimento de pacientes
oncológicos  por  força  da  prestação  de  um  serviço  de  relevância  pública
imprescindível  no  Estado,  sem  receber  a  habilitação  que  pretende  adquirir
durante anos, mesmo tendo solicitado essa habilitação seguidas vezes;  Que o
Hu-Aracaju,  mesmo  não  estando  habilitado,  vinha  fazendo  essas  cirurgias
oncológicas, mas recebe pagamento muito inferior ao devido pelo motivo de não
estar  habilitado  pelo  Ministério  da  Saúde;  Que  a  título  de  exemplo  a
mastectomia numa paciente oncológica seguida da reconstrução da mama o HU
recebe como cirurgia simples, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); Que o
valor a ser pago em caso de habilitação é cerca do dobro (R$ 1.200); Que além
disso a prótese que o HU adquire custa R$ 1.500 para colocação nas pacientes;
Que o HU Aracaju é a única unidade de saúde que faz a colocação imediata da
prótese após a mastectomia;  Que pelo SUS é conferido à paciente o direito à
reconstrução mamária  1 anos após a mastectomia;  Que cientificamente está
comprovado que a  adaptação  e  desenvolvimento  na reconstrução imediata  é
muito melhor; Além disso, a paciente que sofre a mastectomia tem que ficar
fazendo a expansão do seio retirado durante todo o ano que espera, injetando
soro, processo muito doloroso para a paciente;  Que é necessário que o HU –
Aracaju seja recontratualizado e que seja também habilitado como UNACON,
para    que seja devidamente remunerado pelos serviços prestados à população,  
cobrindo os custos apenas; Que a situação do Hospital é delicada porque pela lei
o HU pode fazer 10% de procedimentos fora do contratualizado e também fora da
tabela SUS, por interesse acadêmico, mas por uma questão de necessidade da
população os procedimentos não contratualizados realizados é muito maior, chega
a  30  ou  40%  e  necessita  haver  a  formalização  disso  para  que  possam  ser
justificados os seus custos e cobertos os gastos;  Que o que o Hospital quer é
seguir atendendo a população, apenas necessita que o ente contratador, no caso
o  Município,  formalize  a  repactuação  da  contratualização  pois  a  unidade
hospitalar não tem mais como manter o atendimento como vinha fazendo, há 3
anos, sem uma repactuação dos valores remuneratórios; Que além das cirurgias
oncológicas  de  mama  vinham  sendo  realizadas  cirurgias  oncológicas  de
pulmão, urológicas, aparelho digestivo, cabeça e pescoço e coloproctologia; Que
também a título de exemplo informa que nas cirurgias oncológicas do aparelho
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digestivo,  que está  pendente  a habilitação,  o  HU coloca um grampeador no
paciente,  que  são  comprados  para  cirurgias  bariátricas,  para  as  quais  são
habilitadas; Que diante dessa situação insustentável o Hospital se vê obrigado a
deixar de fazer as cirurgias oncológic  as do aparelho digestivo e passar a usar os  
grampeadores apenas nas cirurgias bariátricas; que o prejuízo para a população
é grande, sendo necessário que os entes públicos tomem as providências para
regularizar a situação; Que informa que, após pandemia, atualmente a fila de
espera de  cirurgias  oncológicas  só do  HU – Aracaju  é  de 300 pacientes;  O
serviço de oncologia prestado é da mais alta relevância, podendo estimar que
cerca de 70% das pacientes da Associação Mulheres de Peito foram atendidas
pelo Hu – Aracaju na oncologia; Que esses pacientes chegam ao HU – Aracaju
pelo  atendimento  ambulatorial,  para  o  qual  é  contratualizado  pela  Secretaria
Municipal de Aracaju; Que é nesse atendimento que é identificado o câncer e
encaminhado ao tratamento oncológico.”

Em síntese, segundo relatado pelo Hospital Universitário da Universidade Federal

de Sergipe (HU-UFS), a retomada das cirurgias oncológicas antes realizadas rotineiramente pela

unidade  depende  ou  da  repactuação  da  remuneração  pelos  serviços  contratualizados  com  o

Município de Aracaju ou da habilitação do Hospital como UNACON pelo Ministério da Saúde, um

processo  que,  como  é  de  conhecimento  do  MPF,  se  alonga  por  sucessivos  anos,  ainda  sem

perspectiva concreta de conclusão. 

Com a  finalidade  de  tentar  solucionar  o  problema  extrajudicialmente,  o  MPF

realizou 04 (quatro) reuniões por videoconferência entre o HU-UFS e a Secretaria Municipal

de Aracaju nos meses de agosto e setembro de 2020, tendo sido registrada em ata a do dia 26

de agosto (DOC. 24),  nas  quais debatidas,  de forma exaustiva,  entraves  relativos à  minuta de

contrato pendente de repactuação, bem como as diligências e pendências a cargo do Município de

Aracaju e do HU-UFS para conclusão e remessa do processo de habilitação ao Ministério da Saúde.

Em tais  assentadas,  entretanto,  não se logrou alcançar um consenso entre as

partes, seja no que toca às cláusulas da contratualização, seja no que toca às conclusões enviadas

pelo  Município  de  Aracaju  ao  Ministério  da  Saúde acerca  do  atendimento  dos  requisitos  para
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habilitação do HU-UFS como UNACON.  Ambos os processos  já se  alongam por sucessivos

anos, ainda sem perspectiva concreta de conclusão.

Com  efeito,  só  nesse  último  ano  de  2019,  foram  diversos  os  documentos

produzidos  pela  Secretaria  Municipal  de Saúde de Aracaju  que aprontavam o entendimento do

órgão municipal acerca da existência de pendências que inviabilizavam a habilitação do HU-UFS

como  UNACON  pelo  Ministério  da  Saúde.  Não  obstante,  os  gestores  do  SUS  necessitam  e

efetivamente utilizam as estruturas e da força de trabalho dos profissionais do HU-UFS para o

atendimento  oncológico  dos  sergipanos,  que  não  é  absorvido  pelas  únicas  duas  UNACONs

habilitadas no Estado: o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e o Hospital de Cirurgia (FBHC).

Como  relatado  pela  Superintendência  do  HU-UFS  na  ata  de  reunião  acima

transcrita,  o Hospital  vem prestando relevantes serviços oncológicos à população sergipana por

diversos  anos,  mesmo não se  tratando  de unidade  habilitada  como UNACON. Entretanto,  sua

remuneração ocorre de forma “adaptada”, já que as cirurgias oncológicas não podem ser informadas

no DATASUS com o código adequado (pois não são habilitados) e sim com o código de cirurgias

gerais.  Conforme argumentado pelo  HU-UFS ao  MPF,  o  impacto  financeiro  disso  é  altamente

significativo, já que uma cirurgia de câncer é muito mais dispendiosa que uma cirurgia geral, o

mesmo  ocorrendo,  por  exemplo,  com  a  diária  de  internação  em  leito  de  UTI  por  pacientes

oncológicos. Tais procedimentos correspondem, conforme a tabela SUS, a valores muito superiores

aos percebidos por anos pelo HU-UFS, que vem suportando prejuízos com a única finalidade de não

deixar a população sergipana desassistida.

Apesar de ainda não habilitado como UNACON, a verdade é que o Estado de

Sergipe não pode prescindir dos serviços oncológicos já prestados pelo HU-UFS aos sergipanos, em

especial as cirurgias. Como detalharemos no item seguinte, o Estado ostenta um significativo deficit

de  hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia. Trata-se de uma unidade federativa

onde deveriam estar instaladas 4 (quatro) UNACONs e, não obstante, possui apenas 2 (duas), de

modo que o HU-UFS, mesmo não habilitado, já vinha funcionando, na prática, como um hospital de
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referência para as cirurgias oncológicas.

As  demandas  de  pacientes  com  câncer  desesperados  pela  realização  de  seus

procedimentos cirúrgicos no HU-UFS também foram protocoladas perante o Ministério Público

Estadual (exemplos nos DOCs. 25 e 26). Conforme consignado em ata de reunião realizada pelo

MP Estadual na tentativa de solucionar o grave problema,  em setembro de 2020 (DOC. 27), foi

proposto pelos gestores locais, como “solução” para a demanda reprimida de pacientes com câncer

que aguardam cirurgia  no  HU-UFS,  a  sua  redistribuição  ao  HUSE –  Hospital  de  Urgência  de

Sergipe e o ao Hospital de Cirurgia (únicas UNACONs habilitadas no Estado), os quais também

possuem filas de pacientes, aumentando ainda mais o tempo de espera pelo procedimento.

Note-se  que  a  própria  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Sergipe  pontuou,  na

referida  ata  de  reunião,  o  grave  prejuízo  da  redistribuição  da  fila  de  pacientes  que  aguardam

cirurgias de câncer no HU-UFS, ao afirmar que o HUSE e o Hospital de Cirurgia “(...) já possuem

lista  de  espera  e  se  inserindo  mais  esses  pacientes  aumentará  ainda  mais  o  tempo  para

atendimento”. Vejamos (DOC. 27):

“Pela representante da SES foi informado que será agendada reunião com a SMS

para tratar das medidas necessárias habilitação acerca da habilitação da UNACON

do  HU.  Quanto  aos  pacientes  constantes  da  lista  de  espera  do  HU  serão

redirecionados para atendimento nas UNACONS do HUSE e do Hospital de

Cirurgia. Que as duas unidades já possuem lista de espera e se inserindo mais

esses  pacientes  aumentará  ainda  mais  o  tempo  para  atendimento,  sendo

sugerido pelo MP, considerando a situação de excepcionalidade, que se faça uma

lista  específica  com  os  pacientes  do  HU,  ainda  mais  porque  também  já

esperando atendimento há muito tempo. Foi observada também a necessidade

de se estabelecer tratativa acerca do teto de financiamento do contrato firmado

com a FBHC. Foi ainda ajustado a entrega da lista de espera pelo HU para a SES,

dando ciência ao Hospital  de Cirurgia.  Toda a situação deverá ser atualizada e
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informada ao Ministério Público.” 

Nessa mesma assentada (DOC. 27), o HU-UFS registrou o seguinte: 

“Pela  representante  do  HU  foi  informado  que  vem  discutindo  desde  o  ano

passado, no MPF, sobre a habilitação do Hospital Universitário. Que o processo

de habilitação foi bem tortuoso e foi baseado na portaria anterior. Que o resultado

da habilitação saiu baseado em nova portaria. Que foi contestada a decisão, em

razão do pedido ter  sido feito  sob a  égide da portaria  anterior.  Que ontem as

pendências foram tidos como saneadas. Que próxima sexta-feira será feita reunião

com o MPF e a SMS sobre o processo de habilitação. Que o Estado de Sergipe

precisa  de  04  UNACONS para  o  atendimento  da  população.  Informou  que  a

regulação de pacientes é feita pelo Estado e pelo município. Que se for assinado

novo processo de contratualização, o HU poderia continuar a atender os pacientes

oncológicos até o mês de outubro. Que o atendimento ambulatorial dos pacientes

oncológicos continuará a ser feito, contudo, se diagnosticado o câncer, o paciente

retornará  para  a  regulação.  Que há 300 pacientes  na fila.  Que o  prédio  da

oncologia  está  pronto  há  02  anos,  sem  utilização.  Que  não  se  opõe  aos

profissionais  realizarem  o  procedimento  no  HC.  Que  pode  enviar  a  lista  de

pacientes para o Hospital Cirurgia e SES.” 

A inaceitável solução de que pacientes com câncer que vinham sendo operados no

HU-UFS sejam encaminhados  para  as  filas  já  existentes  no  HUSE e  no  Hospital  de  Cirurgia,

aumentando ainda mais o tempo de espera pelo tratamento oncológico, foi  endossada pela

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Aracaju  em  ofício  encaminhado  ao  Hospital  Universitário

(anexado  ao  DOC.  19).  Em  resposta  à  consulta  formulada  pelo  HU-UFS  em  abril  de  2020,

decorrente de solicitação da 9ª  Promotoria  de Justiça dos Direitos à Saúde para que o hospital

retomasse as cirurgias oncológicas, diante de múltiplas denúncias de pacientes naquele órgão, a

SMS-Aracaju encaminhou a Nota Técnica nº 334/2020, que se limitou a informar que o HUSE e o
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Hospital  de Cirurgia eram as únicas unidades habilitadas como UNACON (ambas anexadas ao

DOC. 19).

Por fim, em nova reunião realizada pelo MPF com a Associação “Mulheres de

Peito”, que assiste pacientes em tratamento de câncer de mama em Sergipe (DOC. 28), na data de

08 de outubro de 2020, com a finalidade de verificar se houve alguma alteração quanto à situação

das  pacientes  que  aguardam  cirurgias  oncológicas  no  HU-UFS,  a  entidade,  através  de  sua

presidente, informou que o cenário permanece inalterado:

“Aline  Souza (Presidente  da Associação Mulheres  de Peito):  informou que  desde a

reunião  anterior  realizada  pelo  MPF  com  a  Associação,  em  agosto  de  2020,  não

observou  avanços  no  andamento  da  fila  de  pacientes  que  aguardam  as  cirurgias

oncológicas no HU-UFS; Que a única paciente que é acompanhada pela Associação e

que  conseguiu  fazer  a  cirurgia  de  câncer  de  mama foi  por  conta  da  venda de  bens

particulares, com recursos próprios, a paciente Alzinete; que por exemplo acompanha de

perto cerca de 5 pacientes mulheres que aguardam cirurgia de câncer de mama e estas

ainda não foram operadas,  permanecendo no aguardo da cirurgia no HU; que nessa

reunião trouxe a paciente Joseane para que ela relate seu caso ao MPF;”

Nessa mesma assentada, foi colhido o relato da paciente Joseane Menezes Santos,

diagnosticada com câncer de mama e que espera pela cirurgia oncológica há cerca de 6 meses

(DOC. 28):

“Joseane Menezes Santos  (Paciente assistida pela Associação Mulheres de Peito): (...)

que quando retornou para levar os exames e para agendar a cirurgia já era março de

2020 e já estavam suspensas as cirurgias no HU; Que já tinha em mãos tudo, com a

indicação  de  cirurgia,  a  autorização  liberada,  mas  que  não  foi  feita  por  conta  da

pandemia; Que chegou a voltar várias vezes no HU, todas as quartas-feiras buscando

atendimento  para  conseguir  a  cirurgia  e  sempre  recebia  a  mesma resposta  de  que
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estava suspenso e que as cirurgias não estavam sendo realizadas; Que já aguarda a

cirurgia há muitos meses; que registra que mais recentemente vem se sentindo mal

fisicamente, aparecendo manchas no corpo, dores insuportáveis, desânimo e que tem

muito receio de que isso possa ser pela falta do tratamento cirúrgico e pelo avanço do

câncer.”

Observa-se, assim, que a “solução” proposta pelos entes públicos locais para o

impasse quanto ao atendimento oncológico no HU, de redistribuição dos pacientes para outras filas,

se mostra absolutamente inaceitável quando colocamos o foco no direito fundamental à vida e à

saúde das pessoas com câncer que aguardam, há diversos meses, pela realização das cirurgias. 

De fato, é inadmissível que, ante a inabilidade dos entes públicos envolvidos em

diligenciar a habilitação de mais um serviço de oncologia no Estado ao longo dos anos (pleiteada

desde  2007,  conforme  documentos  anexados  ao  DOC.  5),  bem como  de  solucionar  a  questão

através da repactuação da contratualização mantida com o HU-UFS (contrato vencido desde 2015),

mais  consentânea  com os  serviços  hoje  prestados  pelo  nosocômio,  o  prejuízo  de  tais  decisões

administrativas  tenha  que  ser  suportado  pela  população,  em  especial  por  essa  coletividade  de

pacientes que atravessa um momento tão delicado da vida que é o do diagnóstico de câncer.

Necessário frisar a atual existência de uma  fila de cerca de 300 pacientes    que  

aguardam procedimento cirúrgico no HU-UFS (DOC. 29) e que esse número pode ser ainda

maior, uma vez que, de forma permanente, novos pacientes vão sendo acrescentados à demanda

remetida  ao  HU  pela  Secretaria  Municipal  de  Aracaju,  mas  essa  não  se  encontra  atualizada,

conforme consignado pelo Hospital no DOC. 29:

“(…) Lista de pacientes oncológicos que aguardam para operar no HU, são 336

(trezentos e trinta e seis) usuários do SUS que aguardam procedimento cirúrgico.

Ressalto que esse número provavelmente é bem maior, entretanto no momento só

dispomos de senha de  acesso para lista  de pacientes  autorizados para o HU,
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existe  uma  lista,  que  nossa  senha  não  permite  mais  o  acesso,  de  paciente

aguardando a liberação do NUCCAR ( Núcleo de Controle Auditoria, Avaliação e

Regulação) da SMS (Secretaria Municipal de Saúde).” 

É notório e de pleno conhecimento dos gestores locais que o HUSE – Hospital de

Urgência  de  Sergipe  e  o  Hospital  de  Cirurgia não  conseguem  absorver  adequadamente  a

demanda represada do HU-UFS, a qual vinha sendo atendida por esse hospital por mais de uma

década, uma vez que já possuem suas próprias demandas.

Essa  constatação  é  facilmente  extraída  quando  analisamos  documentação

encaminhada  pelo  HU-UFS  ao  MPF  (DOC.  30),  com  os  dados  de  produção  extraídos  do

DataSUS referentes a cirurgias com CID de câncer realizadas no ano de 2019. Tais dados

evidenciam que o Hospital Universitário é responsável por uma quantidade significativa dos

procedimentos cirúrgicos de câncer em Sergipe no âmbito do SUS, tendo realizado, apenas

naquele, ano 655 cirurgias com CID de câncer. 

Além disso, conforme pontuado pelo HU-UFS no documento em exame (DOC.

30), o número de cirurgias oncológicas realizadas pelo Hospital está subestimado, diante de falhas

no registro dos procedimentos cirúrgicos com CID em oncologia ou em razão de procedimentos de

cirurgia múltipla cujo desmembramento requer verificação de cada prontuário: 

“Ressalto que esses números de AIHS estão sub faturadas porque alguns médicos

por saberem que não temos habilitação para UNACON (Unidade de Assistência de

Alta Complexidade em Oncologia), procuram não colocar o CID em oncologia,

outros procedimentos como cirurgia múltipla não temos como desmembrar quais

foram os procedimentos sem a verificação dos prontuários (mantivemos o valor

que  estava  no  data  SUS)  e  ainda  tem  na  lista  procedimentos  em  paciente

oncológico  que  não  possui  na  tabela  SIGTAP (Sistema  de  Gerenciamento  da

Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos  e  OPM  do  SUS),  código  do
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procedimento  em  oncologia  (mantivemos  o  valor  que  estava  no  data  SUS)”.

(DOC. 30)

Note-se  que,  segundo o  Ministério  da  Saúde,  dados  registrados  no  DATASUS

(Sistema de Informação Hospitalar - SIH-SUS) apontaram que o HUSE teria realizado 102 cirurgias

oncológicas em 2018 e 90 cirurgias oncológicas em 2019. enquanto o Hospital  de Cirurgia um

número de 276, no ano de 2018, e de 514 em 2019 (conforme extrato do SAIPS anexado ao DOC.

30).  Entretanto,  de  acordo  com  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  Sergipe  (SES),  em

Justificativa Técnica (anexada ao DOC. 30) encaminhada ao Ministério da Saúde em razão de

“diligência SAIPS – Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde” acerca da

produtividade das duas UNACONs habilitadas, o HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe

teria realizado 514 cirurgias oncológicas no ano de 2018, e 701 no ano de 2019, e o Hospital  de

Cirurgia, teria realizado 391 cirurgias oncológicas no ano de 2018, e 514 no ano de 2019, com

base  em  dados  de  Relatórios  Gerenciais  das  próprias  unidades  hospitalares. Segundo

explicado pela SES, a acentuada discrepância observada nos dados efetivamente registrados

no  DATASUS  decorrem  de  “falhas  na  organização  dos  processos  de  trabalho  para

alimentação do Sistema de Informação Hospitalar (SIH)” (anexada ao DOC. 30).  É válido

mencionar que, assim como apontado pela SES em relação ao HUSE e ao Hospital de Cirurgia

quanto ao subregistro da produção de cirurgia oncológicas desses hospitais, o mesmo ocorre, como

já mencionado acima, quanto ao Hospital Universitário, o que reforça o argumento quanto à

importância da assistência prestada pelo nosocômio à população sergipana.

Desse modo, considerando que Sergipe é um Estado que, pela Portaria SAES/

MS nº 1399/2019 do Ministério da Saúde, necessita de 4 (quatro) UNACONs, mas conta com

apenas  02(duas),  sendo  que  cada  UNACON tem a  obrigação  de  realizar  no  mínimo  650

cirurgias  por ano (art.  9º,  inciso I,  da Portaria SAES/MS nº 1399/2019),  é evidente que a

contribuição do HU-UFS com a produção de cirurgias oncológicas realizadas (pelo menos 655

cirurgias de câncer no ano de 2019) é substancial e não pode ser de forma alguma prescindida

sem prejuízos gravíssimos para a população
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Esgotadas  todas  as  possibilidades  conciliatórias  possíveis,  com  numerosas

reuniões realizadas pelo MPF entre HU-UFS e os entes públicos, mostra-se inaceitável que as

cirurgias  oncológicas  represadas  (e  as  novas  que  vão  surgir  nos  próximos  meses)  sejam

simplesmente redistribuídas ao HUSE e ao Hospital de Cirurgia, engrossando suas filas de

espera, em franco prejuízo a centenas de pacientes que aguardam há meses pelo tratamento

contra o câncer.

O HU-UFS já atende a essa demanda há anos (com total anuência dos gestores

locais,  que  encaminham os  pacientes)  e  não  deve  deixar  de  realizá-lo  por  conta  de  falhas  da

Administração Pública, cujos impactos não podem ser transferidos aos cidadãos com câncer.

Não havendo acordo entre os entes públicos envolvidos sobre a contratualização

do  HU-UFS  ou  mesmo  sobre  o  atendimento  dos  requisitos  para  habilitação  do  Hospital

Universitário como UNACON, a população sergipana não pode ser penalizada por omissão ou

atuação ineficiente da Administração Pública, responsável por garantir a assistência à saúde

de forma integral, eficiente e adequada.

Com efeito, se o atendimento contra o câncer já vem sendo prestado pelo HU-UFS

aos sergipanos por mais de 10 anos, por decisão dos gestores públicos locais, é imperioso que as

cirurgias oncológicas sejam devidamente retomadas pelo Hospital, bem como que estas sejam

adequadamente  remuneradas  pelos  entes  públicos  demandados,  nos  termos  da   Tabela  de  

Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais  Especiais,  conhecida

popularmente  como  a  “Tabela  SUS”  ,  aprovada  pelo  Ministério  da  Saúde  (  padrão  de  

referência  para  pagamento  dos  serviços  prestados  por  estabelecimentos  conveniados  e

filantrópicos que atendem a rede pública de saúde)  , até que ocorra a sua habilitação como  

UNACON. 

Embora seja  inadmissível  a  suspensão das  cirurgias  oncológicas  pelo  HU-
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UFS, este, como qualquer hospital contratado que realize cirurgias oncológicas no âmbito do

SUS,  deve  receber  como  contraprestação  pelo  menos  o  mínimo  fixado  para  tais

procedimentos, nos termos da    “Tabela SUS”  5  . De fato, se os gestores públicos se valem, há  

anos,  de  seus  serviços  para  atender  à  população  sergipana,  sem  reconhecer  qualquer

inadequação  ou inapetência  do Hospital  para performar tais  atos  cirúrgicos,  estes  devem

realizar a contraprestação nos termos mínimos previstos na tabela SUS, até que ocorra a

habilitação formal do HU-UFS como UNACON, momento a partir do qual os recursos serão

repassados  diretamente  pelo  Ministério  da  Saúde  ao  nosocômio  e  deduzidos  do  limite

financeiro da média e alta complexidade dos entes locais.

Os pacientes com câncer necessitam de assistência urgente e o tratamento não

mais pode ser adiado pelo Poder Público, que deve arcar com o custeio dos procedimentos

cirúrgicos  oncológicos  realizados  pelo HU-UFS nos  termos devidamente  fixados na tabela

SUS. 

II.3  DA  NOTÓRIA  INSUFICIÊNCIA  DOS  HOSPITAIS  HABILITADOS  NA  ALTA

COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA NO ESTADO DE

SERGIPE.  DA  NECESSIDADE  URGENTE  DE  AMPLIAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA

ONCOLÓGICA ATRAVÉS DA HABILITAÇÃO DE NOVA UNIDADE

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PORTARIA Nº 874, DE

16  DE  MAIO  DE  2013)  determina  o  cuidado  integral  ao  usuário  de  forma  regionalizada  e

descentralizada e estabelece que o tratamento será feito em estabelecimentos de saúde habilitados

como Unidade de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em Oncologia  (UNACON) ou Centro  de

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 

5 A gestão e a consulta a esta tabela são feitas por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP).
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UNACONs e CACONs devem oferecer  assistência especializada e integral ao

paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento. Essas unidades deverão

observar as exigências da PORTARIA SAES/MS Nº 1.399, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 (que

acabou substituindo a PORTARIA Nº 140, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014), ao  redefinir  os

critérios e parâmetros para organização, planejamento,  monitoramento,  controle  e avaliação dos

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e definir as condições

estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação no âmbito do Sistema Único

de Saúde (SUS).

No art. 8º da mencionada Portaria, são traçados parâmetros para o planejamento

regional, de modo a estabelecer o número adequado e suficiente de hospitais habilitados na alta

complexidade em oncologia por Estado. A mensuração desse quantitativo é realizada à razão de um

hospital para cada 1.000 novos casos anuais de câncer (excetuando-se o câncer não melanótico

de pele).  Desse modo,  o número de UNACONs e CACONs é calculado para atenderem a,  no

mínimo, 1.000 casos novos anuais. Vejamos:

Art.  8º  No âmbito do SUS, a  oferta  regional  (macrorregião de saúde) para o diagnóstico e o
tratamento do câncer pressupõe a existência de serviços diagnósticos ambulatoriais e hospitalares e
de  hospitais  habilitados  na  alta  complexidade  em  oncologia,  integrados  à  rede  local  e
macrorregional de atenção à saúde. (…)

§ 4º O número de hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia deve ser calculado
para, no mínimo, cada 1.000 casos novos anuais de câncer estimados, excetuando-se o câncer
não melanótico  de pele,  para  efeito de necessidade de estruturas e serviços  de Cirurgia,
Radioterapia  com  seu  número  de  equipamentos  de  megavoltagem,  Oncologia  Clínica,
Hematologia e Oncologia Pediátrica. 

§ 5º Para evitar a superoferta de serviços hospitalares, dá-se a exclusão dos casos de câncer não
melanótico de pele para a estimativa da necessidade dos estabelecimentos de saúde habilitados
para  a  assistência  na  alta  complexidade  em oncologia,  cuja  taxa  de  incidência  é  alta  e  cujos
diagnóstico e tratamento são essencialmente ambulatoriais. 

§ 6º Para efeito de planejamento de necessidade de hospitais habilitados na alta complexidade em
oncologia,  o  número  de  hospitais  exclusivos  de  hematologia  e  de  oncologia  pediátrica  não
impactam no número necessário de hospitais habilitados. 

§ 7º  O número de casos novos anuais de câncer por estado, calculado a partir das taxas
brutas  de  incidência  de  câncer  específicas  por 100.000  homens  e  por 100.000  mulheres,
estimadas a cada dois  anos pelo Instituto  Nacional  de Câncer (INCA),  do Ministério da
Saúde, é disponibilizado em www.inca.gov.br, devendo-se considerar a estimativa anual mais
recente  de  incidência  de  câncer  publicada,  não  se  olvidando  de  excluir  o  câncer  não
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melanótico de pele para cálculo da necessidade de hospitais habilitados na alta complexidade
em oncologia. (...)”

O  quantitativo  anual  de  novos  por  Estado  é  estimado  a  cada  dois  anos  pelo

Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão auxiliar do Ministério da Saúde, e disponibilizado em

seu site oficial (www.inca.gov.br). Vejamos os dados mais recentes publicados pelo INCA sobre as

estimativas de novos casos de câncer no Estado de Sergipe para o  ano de 2020, que indicam a

incidência (entre homens e mulheres) de mais de 4.000 mil novos casos,  mesmo excluindo-se os

casos de câncer de pele não melanóticos:

(Fonte:  INCA.  In:  https://www.inca.gov.br/estimativa/estado-capital/sergipe-aracaju.  Acesso  em

08/10/2020)
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Segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, portanto, Sergipe deveria dispor

de   4  (quatro)    hospitais  habilitados  na  alta  complexidade  em  oncologia  .  Não  obstante,

atualmente o Estado conta com  apenas 02 (duas) unidades habilitadas no âmbito do Sistema

Único de Saúde (SUS), sendo uma UNACON no  Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE)  e

outra na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia  (FBHC). 

Mostra-se inequívoco, portanto, que Sergipe oferta uma quantidade de serviços de

alta complexidade para câncer muito inferior aos parâmetros fixados pelo Ministério da Saúde, já

que as duas UNACONs existentes corresponderiam à assistência adequada para atender à demanda

de apenas metade de sua população, atualmente estimada em 2.318.822 (dois milhões, trezentos e

dezoito mil, oitocentos e vinte e dois) habitantes.

É justamente a insuficiência dos dois Hospitais habilitados para absorver toda a

demanda do Estado que gera filas de espera pelo tratamento oncológico e, inclusive, a necessidade

de encaminhar pacientes com câncer para submeter-se a cirurgias no HU-UFS, unidade de saúde

esta que, não obstante 100% integrada ao SUS, ainda não recebeu habilitação para funcionar como

UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.

A situação  é  ainda  mais  preocupante  porque,  segundo  o  “PLANO DE AÇÃO

PARA ORGANIZAÇÃO  DA REDE  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  PARA O  CONTROLE  DO

CÂNCER EM SERGIPE” (DOC. 31), aprovado em março de 2017 pela Deliberação do Colegiado

Interfederativo  Estadual  (CIE)  nº  001/2017,  no  período  de  2011  a  2015,  a  produção  de

procedimentos  cirúrgicos  oncológicos  das  duas  únicas  UNACONs  habilitadas  em  Sergipe  foi

inferior à determinada pela então vigente Portaria GM/MS nº 140/2014 (art. 31, I), que estipulava

uma produção anual mínima de 650 cirurgias para cada hospital. 

Quanto a período mais recente (anos de 2018 e 2019), a produção das UNACONs

também foi questionada pelo Ministério da Saúde durante a análise do processo de habilitação do

HU-UFS (extrato sistema SAIPS anexado ao DOC. 30),  uma vez  que os  dados registrados no
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DATASUS apontaram que o HUSE teria realizado apenas 102 cirurgias oncológicas em 2018 e 90

cirurgias oncológicas em 2019. enquanto o Hospital de Cirurgia teria realizado 276 no ano de 2018

e de 514 no ano de 2019. Entretanto, de acordo com Justificativa Técnica (anexada ao DOC. 30)

encaminhada pela Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe (SES) ao Ministério da Saúde acerca

da produtividade das duas UNACONs, o HUSE teria realizado 514 cirurgias oncológicas no ano de

2018,  e  701  no  ano  de  2019,  enquanto  o  Hospital  de  Cirurgia,  teria  realizado  391  cirurgias

oncológicas no ano de 2018, e 514 no ano de 2019, com base em dados de Relatórios Gerenciais

das  próprias  unidades  hospitalares.  Segundo  explicado  pela  SES,  a  acentuada  discrepância

observada nos dados efetivamente registrados no DATASUS decorrem de “falhas na organização

dos processos de trabalho para alimentação do Sistema de Informação Hospitalar (SIH)”. 

O HU-UFS, por sua vez, apresentou  dados de produção extraídos do DataSUS que

apontam a realização de 655 procedimentos cirúrgicos com CID de câncer no ano de 2019

(DOC. 30), o que demonstra que esse hospital constitui uma peça fundamental para a ampliação da

assistência oncológica de alta complexidade em Sergipe, em especial pelo significativo número de

cirurgias que realiza para o tratamento de neoplasias malignas.

Se considerarmos, a título exemplificativo, os dados informados pelos próprios hospitais

acima citados,  referente à  produção do ano de 2019, temos que o HU-UFS é responsável  pelo

atendimento de 35,02% das cirurgias oncológicas realizadas pelo SUS no Estado de Sergipe, ao

lado de 27,48% do Hospital de Cirurgia e 37,48% do HUSE:

ANO 2019 Cirurgias Oncológicas Percentual da demanda
absorvida

HUSE 701 37,48%

Hospital de
Cirurgia

514 27,48%

HU-UFS 655 35,02%

Todos os Hospitais 1.870 100%
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Desse modo, considerando que Sergipe é um Estado que, pela Portaria SAES/MS nº

1399/2019 do Ministério da Saúde, necessita de 4 (quatro) UNACONs, mas conta com apenas

02 (duas), sendo que cada UNACON tem a obrigação de realizar, no mínimo, 650 cirurgias

por ano (art. 9º, inciso I, da Portaria SAES/MS nº 1399/2019), é evidente que a contribuição

do HU-UFS com a realização de cirurgias oncológicas é substancial e não pode ser prescindida

sem prejuízos gravíssimos para a população.

É importante ressaltar que, à parte da necessidade crucial de que o HU-UFS continue

realizando cirurgias oncológicas, tal não esgota a urgência de habilitar o citado Hospital  na alta

complexidade em oncologia, eis que esse processo implica uma ampliação muito mais abrangente

dos serviços oncológicos a serem disponibilizados à população. Mais que as cirurgias já realizadas,

a  habilitação  do  HU o  obriga  não  só  a  manter  os  serviços  não oncológicos  para  os  quais  já

contratado no âmbito do SUS, mas também a ofertar aos pacientes com câncer, no mínimo, os

seguintes serviços previstos na Portaria SAES/MS nº 1.399/2019:

Art. 8º No âmbito do SUS, a oferta regional (macrorregião de saúde) para o diagnóstico e
o tratamento do câncer pressupõe a existência de serviços diagnósticos ambulatoriais e
hospitalares e de hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia, integrados à
rede local e macrorregional de atenção à saúde. 
§  1º  A  habilitação  na  alta  complexidade  em  oncologia  de  um  hospital  geral,  de
especialidades ou de clínicas não o torna um hospital especializado em oncologia nem o
exime da prestação ao SUS dos diversos serviços diagnósticos (consultas especializadas e
exames) e terapêuticos (clínicos e cirúrgicos) não oncológicos. 
§  2º  exames  para  o  diagnóstico  diferencial  e  definitivo,  estadiamento  e
acompanhamento dos pacientes neles respectivamente cadastrados. 
§ 3º Além da oferta dos exames que trata o § anterior, deverá ofertar, por demanda e sob
regulação do respectivo gestor, no mínimo os exames a seguir relacionados: 
I – 3.000 consultas especializadas/ano; 
II – 1.200 exames de ultrassonografia/ano; 
III--600 endoscopias digestivas, colonoscopias e retossigmoidoscopias/ano; e 
IV - 1.200 exames de anatomia patológica/ano. 

Art. 9º Os Hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia há pelo menos um ano
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devem realizar, no mínimo, anualmente, conforme o tipo de habilitação: 
I  –  em  cirurgia,  650  procedimentos  de  cirurgias  de  câncer  principais,
correspondentes ao atendimento de 600 casos de câncer; 
II  –  em oncologia clínica,  5.300 procedimentos  de quimioterapia principais,  para
atendimento de 700 casos de câncer; 
III  –  em  radioterapia,  600  procedimentos  de  radioterapia  principais,  para
atendimento de 600 casos por equipamento de megavoltagem; 
IV - em hematologia, 450 procedimentos de quimioterapia curativa, necessários para
atendimento de 50 casos de hemopatias malignas agudas, em qualquer faixa etária;
se  a  habilitação  for  de  exclusiva  em  hematologia,  900  procedimentos  de
quimioterapia de hemopatias malignas agudas e crônicas para 100 casos anuais em
qualquer faixa etária, mantendo-se o mínimo de 50 casos de hemopatias agudas; e 
V – em oncologia pediátrica, 270 procedimentos de quimioterapia, para atendimento
de 30 casos, incluindo-se os de hemopatias malignas agudas; se a habilitação for de
exclusiva em oncologia pediátrica, 720 procedimentos para 80 casos, incluindo-se os
de hemopatias malignas agudas. 
(grifo nosso)

Evidente, portanto, que a habilitação do Hospital Universitário não constitui mera

formalidade,  tratando-se  de  autorização  que  obrigará  a  unidade  de  saúde  a  disponibilizar  à

população uma ampla gama de serviços oncológicos, custeada por verbas federais repassadas pelo

Ministério da Saúde diretamente ao hospital público federal, mediante dedução do limite financeiro

de média e alta complexidade dos entes locais.

Além  disso,  como  reconhecido  no  citado  “PLANO  DE  AÇÃO  PARA

ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O CONTROLE DO CÂNCER EM

SERGIPE” (DOC. 31), a assistência oncológica de alta complexidade prestada pelo HUSE, embora

de  grande  relevância,  resta  prejudicada  pelo  fato  de  tratar-se  de  um  hospital  geral  e  único

estabelecimento porta de entrada para as urgências em alta complexidade do Estado, em que a

prioridade é o paciente da urgência, dificultando assim o acesso às cirurgias oncológicas.

Com efeito, consta do “PLANO DE AÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE

DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  PARA O  CONTROLE  DO  CÂNCER  EM  SERGIPE”  a  seguinte
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observação (DOC. 31): 

“Analisando a produção de procedimentos cirúrgicos oncológicos no período entre 2011

a 2016, observa-se que a produção anual foi inferior a preconizada pela Portaria GM/MS

nº 140/2014, quando estipula uma produção anual mínima de 650 cirurgias/ano. 

Os dois estabelecimentos não atingiram os parâmetros mínimos. O HUSE é um hospital

geral e único estabelecimento porta de entrada para as urgências em alta complexidade

do Estado, em que a prioridade é o paciente da urgência, dificultando assim o acesso às

cirurgias eletivas, dentre elas as cirurgias oncológicas.”

(Fonte:  Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe.  In:  https://www.saude.se.gov.br/wp-

content/uploads/2020/09/Plano-At.-Oncol%C3%B3gica-de-Sergipe-17-02-2017.pdf) 

De fato, é de pleno conhecimento dos gestores locais que tanto o HUSE – Hospital

de Urgência de Sergipe, como o Hospital de Cirurgia não conseguem absorver toda a demanda

por serviços  oncológicos  de alta complexidade do Estado de Sergipe.  Tanto é assim,  que o

“PLANO DE AÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O

CONTROLE DO CÂNCER EM SERGIPE”, aprovado em 2017, apontava o Serviço de Oncologia

do  Hospital  Universitário  de  Sergipe  (HU-UFS)  como  uma  nova  unidade  a  ser  implantada  e

integrada à rede de Atenção Oncológica de Sergipe (DOC. 31):

“9.1.Hospital Universitário de Sergipe (HU-SE) 

Pleiteia, em parceria com o município de Aracaju, habilitação como Centro de

Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  (CACON),  com  previsão  de

início dos serviços em maio de 2017. O Núcleo de Controle Avaliação Auditoria e

Regulação  (NUCAAR)  tem  discutido  com  a  gestão  que  até  a  chegada  do

Acelerador Linear  do Hospital  Universitário a contratualização do serviço  de

Radioterapia será referenciada para a fila única seguindo o fluxo de acesso por

meio do Complexo Regulatório Estadual, para o Hospital Governador João Alves
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Filho e a Fundação de Beneficência do Hospital Cirurgia, garantindo assim a

continuidade do cuidado do usuário.”

Não é demais recordar que a ampliação do número de UNACONs é também um

instrumento  necessário  para  conferir  efetivo  cumprimento  à  Lei  Federal  nº  12.732/2012,  que

garante ao paciente com câncer o direito de iniciar o tratamento em 60 dias ou em prazo menor,

conforme  a  necessidade  terapêutica. Tal  previsão  apenas  reforça  a  premente  necessidade  de

implantação do novo serviço de oncologia, viabilizando a ampliação do acesso da população ao

tratamento em tempo oportuno, bem como assegurando a continuação do atendimento. Vejamos:

“Art.  2º  O  paciente  com  neoplasia  maligna  tem  direito  de  se  submeter  ao
primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60
(sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em
laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do
caso registrada em prontuário único.
§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput,  considerar-se-á
efetivamente  iniciado  o  primeiro  tratamento  da  neoplasia  maligna,  com a
realização  de  terapia  cirúrgica  ou  com  o  início  de  radioterapia  ou  de
quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.
§  2º  Os  pacientes  acometidos  por  manifestações  dolorosas  consequentes  de
neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito,  quanto ao acesso às
prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.
§ 3º  Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia
maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo
máximo de 30 (trinta)  dias,  mediante  solicitação fundamentada do médico
responsável.

Mais ainda,  o art.  3º da citada lei  prescreve que “o descumprimento desta Lei

sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis às penalidades administrativas”.

É  evidente que  o  número  de  casos  de  câncer  diagnosticados  anualmente  em

Sergipe no âmbito do SUS gera uma demanda por atendimento muito maior do que a capacidade de
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assistência das únicas duas UNACONs habilitadas no Estado, o que, consequentemente, gera filas

de  espera  e  demora  para  que  o  paciente  acesse  o  tratamento,  o  que  contraria  a  Lei

12.732/2012.

A deficiência da rede oncológica é um problema crônico do Sistema Único de

Saúde em Sergipe, que vem gerando, ao longo dos anos, graves prejuízos para a vida e a saúde

de milhares de pacientes que sequer chegam a ter acesso ao tratamento em tempo hábil. Essa

desassistência, portanto, está diretamente relacionada a um aumento do risco de óbito dos

sergipanos que já receberam ou venham a receber um diagnóstico de câncer no futuro.

É digno de  nota  que,  de  acordo com o apurado nos  inquéritos  civis  que

tramitaram no MPF, mesmo não habilitado, o HU-UFS vem prestando, há mais de 10 anos,

diagnósticos  e  cirurgias  oncológicas  sem  contrapartida  adequada do  Poder  Público,  seja

financeira, técnica ou de pessoal, apesar de atender a pacientes de todo o estado. 

A situação ora  posta  em Juízo,  sem dúvidas,  atingiu o seu limite  e  urge pela

intervenção do Poder Judiciário diante da nítida ineficiência da política de saúde oncológica de

Sergipe, ainda mais pressionada pelo desgaste no “ajuste” que havia entre os entes públicos

envolvidos  para  encaminhamento  de  pacientes  ao  Hospital  Universitário,  enquanto  este

aguarda sua habilitação. Com efeito, a indefinição quanto ao reconhecimento formal do HU-

UFS como uma unidade de referência em oncologia de alta complexidade por mais de uma

década (se considerarmos que o hospital vem solicitando sua habilitação desde 2007), bem

como  a  ausência  prolongada  de  repactuação  dos  termos  de  sua  contratualização  com

Município  de  Aracaju    (contrato  vencido  desde  2015)  ,  trouxe-nos,  como sociedade,  a  uma  

situação de gritante desassistência aos pacientes que aguardam tratamento para o câncer.

Tudo isso agravado pela pandemia que assola o país.

O  que  se  observou,  ao  longo  dos  anos  em  que  o  MPF  acompanhou  a

pendência da habilitação do HU-UFS como UNACON (desde 2017), é que os gestores do SUS
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(municipal,  estadual  e  federal)  não  viabilizaram,  de  forma  satisfatória,  a  ampliação  da

assistência de alta complexidade em oncologia em Sergipe. Tampouco os gestores municipal e

estadual  alcançaram  uma  solução  definitiva  para  esse  problema  no  âmbito  local,  através  de

contratualizações  mais  consentâneas  com os  serviços  efetivamente  prestados  pelo  hospital  que

manifestou, repetidamente, seu interesse em atender a população com de câncer.

A situação crítica dos pacientes que aguardam cirurgias oncológicas no HU-

UFS (mais de 6 meses de espera), somada à prolongada incapacidade de articulação administrativa

e  financeira  entre  o  Município  de  Aracaju,  o  Estado  de  Sergipe  e  a  União  para  solucionar  o

problema  de  fundo, referente  à  insuficiência  da  rede  de  saúde  habilitada,  tornou  o  caso

insustentável, razão pela qual, esgotadas todas as possibilidades consensuais, o MPF encaminha a

presente demanda urgente ao Poder Judiciário Federal, para que intervenha em garantia da vida e

saúde dos sergipanos.

O  fato  é  que,  conquanto  provisória,  a  regulação  de  pacientes  pelo

Município de Aracaju (ente contratualizador) para realização de cirurgias oncológicas no HU-

UFS assumiu feição de “solução” permanente (eis que prolongada no tempo) e, ao mesmo

tempo, extremamente precária.  Em efetivo,  já se  passaram muitos  anos sem que os  entes

públicos tenham logrado expandir a rede de assistência oncológica de alta complexidade e, ao

mesmo  tempo,  não  providenciaram  solucionar  a  questão  mediante  a  pactuação  de  uma

remuneração minimamente adequada aos custeio dos serviços disponibilizados à população

pelo HU. 

Em verdade, consoante todo o exposto nos tópicos anteriores, percebe-se um

conjunto de omissões e ações ineficientes dos demandados, em total desrespeito a diversas normas

constitucionais e infraconstitucionais, como é o caso da Lei nº 12.732/12.

Portanto,  é indispensável a obtenção de provimento judicial que determine

providências concretas e eficazes para assegurar, em caráter de urgência, a imediata retomada
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das cirurgias oncológicas que já vinham sendo realizadas pelo HU-UFS, com a remuneração

mínima  adequada  para  o  seu  custeio,  qual  seja,  aquela  prevista  na  Tabela  SUS6 para

procedimentos  oncológicos,  cuja  responsabilidade  pelo  pagamento  é  dos  entes  públicos

demandados. 

Além disso, é  também indispensável a obtenção de provimento judicial que

determine, com urgência, providências concretas e eficazes para assegurar a ampliação dos

serviços de assistência oncológica de alta complexidade no Estado de Sergipe, em quantitativo

suficiente para suprir a demanda existente e futura, por meio da conclusão do processo de

habilitação do HU-UFS como UNACON, em cumprimento à Portaria do Ministério da Saúde

de nº 1.399/2019 e  ao  “Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde para o

controle do câncer em Sergipe”. 

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

III.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Como é sabido, o Ministério Público tem por função precípua a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do

artigo 127 da Constituição da República Federativa do Brasil. Cabe-lhe, principalmente, por meio

de Ação Civil Pública, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante disposto no

artigo 129, inciso III, do Estatuto Fundamental.

A Lei Complementar n.º 75/93, em harmonia com a Constituição, dispõe sobre a

organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União:

6 Padrão de referência para pagamento dos serviços prestados por estabelecimentos conveniados e filantrópicos que
atendem  a  rede  pública  de  saúde.  Disponível  em:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. 
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“Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:
(...)
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de
relevância pública quanto:
a)  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal  relativos  às  ações  e  aos
serviços de saúde e à educação.
(...)

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
(...)
c)  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso,
às minorias étnicas e ao consumidor;
d)  outros  interesses  individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  difusos  e
coletivos.” [Grifou-se].

Além disso,  o  microssistema do processo coletivo,  formado pela  Lei  da Ação

Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e pelo Código de Defesa do Direito do Consumidor (Lei. 8.078/90)

preveem expressamente a legitimidade do Ministério Público (art.  5º,  inciso I,  LACP e art.  82,

inciso I, do CDC) para propor tais demandas na defesa dos direitos difusos, coletivos stricto sensu e

individuais homogêneos (art. 1º, inciso, IV, da LACP e art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC).

O direito à saúde consubstancia direito constitucional fundamental, de natureza

difusa, garantido no art. 196 da Constituição. 

Destarte,  afigura-se legítima a atuação do Ministério Público para a defesa de

direitos difusos, dentre os quais se insere o direito à saúde.
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III.2.  DA LEGITIMIDADE  PASSIVA DOS  DEMANDADOS. DA RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

Extrai-se a legitimidade passiva dos entes requeridos diretamente do art. 196 da

Constituição da República:

Art.  196.  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 igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Desse modo, a todos os entes federativos foi imposto o encargo constitucional

de garantir o direito à saúde, de forma solidária, devendo-se estabelecer, no âmbito judicial,

diante  dos  critérios  constitucionais  de  descentralização  e  hierarquização,  o direcionamento  do

cumprimento  das  obrigações  impostas  conforme  as  regras  de  repartição de  competências  e

determinar eventual ressarcimento a quem suportou o correlato ônus financeiro.

Ainda no capítulo destinado à Saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 198,

estabelece diretrizes para a construção de um Sistema Único de Saúde. Esse artigo reforça que o

atendimento à saúde prestado pelo Estado (sentido genérico) deve ser integral.

A Lei nº 8.080/90, que trata da organização do Sistema Único de Saúde – SUS,

inclusive no que se refere a distribuição administrativa das competências e das responsabilidades de

seus vários órgãos integrantes, com o objetivo não apenas de evitar a sobreposição de estruturas

administrativas,  mas,  sobretudo,  para  conferir  eficiência,  economicidade  e  agilidade  ao sistema

(condição indispensável para garantir aos cidadãos, da melhor maneira possível, o acesso universal

e igualitário aos serviços de saúde), traz em seu Título I – Das Disposições Gerais, o seguinte:
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Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.

Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais

Parágrafo  único.  Dizem respeito  também à  saúde  as  ações  que,  por  força  do
disposto no artigo anterior,  se destinam a garantir às pessoas e à coletividades
condições de bem-estar físico, mental e social.

Assim, também a Lei n.º 8.080/90 torna induvidosa a legitimidade desses entes

públicos na relação jurídica processual objetivada com a presente Ação Civil Pública, ao disciplinar

a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde, nos seguintes termos:

Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o
inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de
governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente; e 
III  – no âmbito dos Municípios,  pela  respectiva Secretaria  de Saúde ou órgão
equivalente.

Depreende-se, destarte, que o Sistema Único de Saúde ramifica-se, sem, contudo,

perder sua unicidade, de modo que de qualquer de seus gestores podem ser exigidas as “ações e

serviços” necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública. Os entes públicos

requeridos, portanto, como integrantes e gestores do Sistema Único de Saúde, figuram como partes

passivas legítimas, uma vez que a decisão postulada projetará efeitos diretos sobre suas respectivas

esferas jurídicas.

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br 

48

48/95



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
_______________________________________________________________________________________

Em recente julgamento proferido em maio de 2019 no RE n.º 855.178-SE (Tema

793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral

sobre  a  matéria  constitucional,  no  sentido  de  que  há  responsabilidade  solidária  de  entes

federados para o fornecimento de medicamentos  e tratamentos de saúde. Com a fixação da

tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. O texto, aprovado por maioria dos votos,

diz o seguinte:

"TEMA 793:Os Entes da Federação, em decorrência da competência comum,
são  solidariamente  responsáveis  nas  demandas  prestacionais  na  área  da
saúde  e,  diante  dos  critérios  constitucionais  de  descentralização  e
hierarquização,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o  cumprimento
conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e  determinar  o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

O julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os

entes públicos em matéria de saúde, bem como inovou ao estabelecer que compete à autoridade

judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A tese firmada restou bastante elucidada no voto do Ministro Edson Fachin, que

culminou com a Tese 793 em comento, no qual enunciou que: 

i)  Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles
(entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos
da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei
orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária,  nada
obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
ii)  Ainda  que  as  normas  de  regência  (Lei  8.080/90  e  alterações,  Decreto
7.508/11,  e  as  pactuações  realizadas  na  Comissão  Intersetores  Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de
financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro
ente  no polo  passivo,  como responsável  pela  obrigação,  para  ampliar sua
garantia,  como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever
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geral de prestar saúde;
iiii)  Se  o  ente  legalmente  responsável  pelo  financiamento  da  obrigação
principal  não  compuser  o  polo  passivo  da  relação  jurídico  processual,
compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de  repartição  de  competências  e  determinar  o  ressarcimento  a  quem
suportou o ônus financeiro,  sem prejuízo do redirecionamento em caso de
descumprimento; 
iv)  Se  a  pretensão  veicular  pedido  de  tratamento,  procedimento,  material  ou
medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a
União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da
Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos
medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que
recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente
iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (5). 

No caso ora posto sob apreciação judicial,  a demanda versa sobre o adequado

fornecimento de assistência oncológica de alta complexidade aos usuários do SUS em Sergipe, com

a efetiva implementação da Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013 (que instituiu a Política

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com

Doenças  Crônicas  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde)  e  da  Portaria  nº.  1.399,  de  17  de

dezembro  de  2019  (que  redefine  os  critérios  e  parâmetros  referenciais  para  a  habilitação  de

estabelecimentos de saúde na alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS). 

Todos  os  demandados  possuem  responsabilidade  pela  implementação  do

cuidado especializado e integral no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle

do Câncer e pela a  organização das ações e serviços voltados para o cuidado integral da pessoa

com câncer na Rede da Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS.

Desse modo, todos são legitimados passivos para integrar a lide.

Como é sabido, ocorrida a falha no âmbito do Sistema Único de Saúde, ao se

cobrar a reparação urgente em juízo, não serão oponíveis aos administrados as repartições de

atribuição previstas em Portarias e outros atos do Ministério da Saúde ou de demais entes
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integrantes do SUS, prevalecendo, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal,  a

solidariedade legal e, portanto, o dever inato a todos. Essa tese foi confirmada no citado Tema

793, que expressamente aponta que as discussões sobre a repartição das competências não escusam

os entes públicos do dever de cumprir a prestação devida ao usuário do SUS (ainda mais quando

urgente)  devendo o Judiciário deliberar, posteriormente,    o ressarcimento a quem suportou o  

ônus financeiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMENTA:  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
PRECEDENTES. ACORDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.10.2012. 
A jurisprudência desta  Corte  firmou-se no sentido da  responsabilidade solidaria  dos
entes  federativos  quanto  ao  fornecimento  de  medicamentos  pelo  Estado,  podendo o
requerente  pleiteá-los  de  qualquer  um  deles,  UNIÃO,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios.  As  razoes  do  agravo  regimental  não  se  mostram  aptas  a  infirmar  os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não
provido. (STF - ARE: 799978 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento:
21/10/2014,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-219  DIVULG  06-11-2014
PUBLIC 07-11-2014).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO A
SAÚDE.  FORNECIMENTO  PELO  PODER  PUBLICO  DO  TRATAMENTO
ADEQUADO.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.  OFENSA  AO
PRINCIPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e firme no sentido de que, apesar do
caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição. Federal, o Estado
não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito a
saúde  dos  cidadãos.  O  fornecimento  gratuito  de  tratamentos  e  medicamentos
necessários a saúde de pessoas hipossuficientes e obrigação solidaria de todos os entes
federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, UNIÃO, Estados, Distrito Federal
ou Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder
Judiciário  pode,  sem que fique  configurada  violação  ao  principio  da  separação dos
Poderes,  determinar a  implementação de politicas publicas nas questões relativas ao
direito constitucional a saúde. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento. (STF – ARE: 834566 RN, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 18/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-249 DIVULG 07-
12-2014 PUBLIC 18-12- 2014).
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Assim,  a obrigação de  garantir o direito  fundamental  à  saúde permanece

sendo solidária  perante o cidadão,  apenas tendo restado definido que,  caso as   normas de  

regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11 e as pactuações realizadas na Comissão

Intersetores  Tripartite)  imputem  expressamente  a  determinado  ente  a  responsabilidade

principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, o ente legalmente responsável

pelo  financiamento  da  obrigação  principal  pode  ser  inserido  no  polo  passivo  da  relação

jurídico-processual. Com isso, resta viabilizado o direcionamento de    eventual    ressarcimento  

aos demais entes públicos demandados, se concluir-se pela sua responsabilidade direta pela

violação do direito à saúde.

Aos  titulares  do  direito  à  saúde  permanece  a  ampla  garantia  pela  sua

efetivação,  eis  que  lhes  é  assegurada  a  possibilidade  de  que  todos  os  entes  públicos

componham o polo passivo das demandas, inclusive para fins de concretização de prestações,

obrigações de fazer e outras medidas de que se mostrem necessárias, em caráter de urgência,

cabendo ao ente público que tenha arcado com a despesa pública buscar ressarcir-se perante

aquele que entenda ser o responsável pela disponibilização dos recursos, no curso da mesma

ação ou em demanda autônoma. A recursa, porém, não pode ser imposta ao cidadão com base

na  divisão  interna  de  competências  entre  os  entes  federados,  razão  pela  qual  todos

permanecem como legitimados passivos para as ações que tenham como objeto a garantia do

direito fundamental à saúde.

Vislumbrando-se     um risco  iminente  à  saúde  a  ser  evitado  de  pronto,  como  

ocorre no presente caso, devem as discussões entre as partes demandadas (Município, Estado

e  União)  acerca  do  posterior  ressarcimento  das  despesas  necessárias  para  o  tratamento

oncológico  serem travadas  nas  etapas  seguintes  do  processo,  eis  que  integram o  próprio

mérito da ação.
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Ainda assim, mostra-se salutar trazer desde já alguns dispositivos que evidenciam

a responsabilidade dos gestores federal, estadual e municipal pela implementação da rede de

atenção oncológica, em seus diferentes níveis, que constam da Norma Operacional da Assistência

à Saúde – NOAS/SUS n. 01/2002, editada pela Portaria GM/373, de 27/02/20027, e resultante de

negociação dos gestores da saúde em todos os níveis federativos, contando com as contribuições do

Conselho  de  Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS)  e  Conselho  Nacional  de  Secretários

Municipais de Saúde (CONASEMS). Essa normativa, em seu item 23.1,  fixa a responsabilidade

solidária da União e dos Estados-membros, por intermédio, respectivamente, do Ministério da

Saúde e das Secretarias  Estaduais de Saúde,  para a garantia de acesso da população aos

procedimentos de alta complexidade. Vejamos:

23.1.  A  garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta  complexidade  é  de
responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde
dos estados e do Distrito Federal.

Ademais,  quanto  ao  custeio  das  ações  de  alta  complexidade,  sabe-se  que  é

realizado através de financiamento da União, mediante transferência fundo a fundo, por blocos.

Todavia, não há que se falar em responsabilidade da União restrita ao repasse de recursos. Rechaça-

se, portanto, desde já, eventual alegação de que, pelo fato de a União estar repassando em dia as

verbas destinadas à manutenção da rede de alta complexidade de saúde, não poderá figurar no polo

passivo em razão de falta de interesse de agir.

Isso porque o dever da União não se limita ao simples repasse de recursos. A

partir  do  momento  em  que  não  promove  medidas  concretas  de  fiscalização,  controle  e

implementação  efetiva  de  serviços  de  saúde,  torna-se  tão  responsável  pela  situação  de

desassistência verificada no Estado de Sergipe quanto os demais entes federativos.  Não pode a

União simplesmente repassar recursos de forma irresponsável, olvidando-se de verificar o que, de

fato, foi executado em favor da sociedade.

7 Disponível em http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/NOAS%2001%20de%202002.pdf.
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O  Ministério  da  Saúde,  ademais,  é  o  responsável  pelo  credenciamento  dos

serviços de alta complexidade, tal como o de oncologia. Assim, deveria diligenciar, com a agilidade

que o caso requer, a habilitação dos serviços de alta complexidade necessários à garantia da saúde

da população sergipana, bem como verificar se os serviços já habilitados estão sendo ofertados de

forma satisfatória à população.

Quanto ao Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Saúde Estadual, cabe

ressaltar a impostergável responsabilidade solidária com a União, por meio do Ministério da Saúde

– cada um na sua esfera de abrangência – de regular, planejar e coordenar a implementação dos

mecanismos de regulação da assistência em alta complexidade e, mormente na área específica de

atenção à saúde oncológica: (i) coordenar a organização e a implantação dos planos regionais e da

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; bem como (ii)

implementar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de atenção da rede de atenção à

saúde,  visando  à  garantia  da  referência  e  da  contrarreferência  regionais,  de  acordo  com  as

necessidades de saúde dos usuários, etc (art. 23, Portaria n.º 874/2013 do Ministério da Saúde).

A regulação objetiva viabilizar interação entre os componentes da rede de atenção

oncológica – que inclui serviços federais, estaduais e municipais de saúde – com definição de fluxos

de atendimento à saúde para fins de controle do acesso e da garantia de equidade aos usuários.

Já  quanto ao Município incumbe,  por sua vez,  de acordo com o item 25.1,  a

regulação dos serviços de alta complexidade quando se encontrar na condição de Gestão Plena

do Sistema Municipal:

25.1. A regulação dos serviços de alta complexidade será de responsabilidade do
gestor municipal, quando o município encontra-se na condição de gestão plena do
sistema  municipal,  e  de  responsabilidade  do  gestor  estadual,  nas  demais
condições.
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Esse é justamente o caso do   munic  ípio de Aracaju, sede da capital do Estado  

de Sergipe,  que possui  gestão plena e  oferta  vários  procedimentos  aos  outros  municípios,

conforme programação pactuada integrada (PPI)  8  . 

A fim de controlar a gestão plena, foi criado em 14 de janeiro de 2012 o Núcleo de

Controle,  Avaliação,  Auditoria  e  Regulação  do  sistema  único  de  saúde  no  município  de  Aracaju

(NUCAAR), através da lei municipal nº 2988, que obedece às normas gerais fixadas pela União e ao

disposto nesta Lei e é órgão diretamente subordinado à Secretaria Municipal de Saúde9. 

Com efeito, em Sergipe, a despeito dos regramentos e ajustes constantes do Pacto

pela Saúde (Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS), o Município de Aracaju-

SE, por decisão própria, se habilitou, há mais de 18 anos (janeiro/2002), para executar a GESTÃO

PLENA das  ações  e  serviços  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  o  que,  nos  termos  Norma

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02, significa, em essência (item 55 e

seguintes):

“(...)  Os  municípios,  para  se  habilitarem  à  Gestão  Plena  do  Sistema
Municipal,  deverão  assumir as  responsabilidades,  cumprir  os  requisitos  e
gozar das prerrogativas definidas a seguir:

Responsabilidades

a) Elaboração do Plano Municipal de Saúde, a ser submetido à aprovação do
Conselho  Municipal  de  Saúde,  que  deve  contemplar  a  Agenda  de  Saúde

8 A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é o instrumento de gestão por meio do qual, com base no Plano Diretor de
Regionalização, se programam as ações que serão realizadas, uma vez que as prioridades já foram estabelecidas nas
Agendas de Saúde e planejadas quando da elaboração dos Planos de Saúde. A Programação Pactuada e Integrada não
pretende  responder  a  todas  as  necessidades  de  programação  das  Secretarias  Estaduais  ou  Municipais  de  Saúde.
Restringe-se a alguns aspectos e questões de interesse ou de responsabilidade compartida, que envolvem a fixação de
critérios de alocação de recursos do SUS. Nesse instrumento se traduzem as  responsabilidades de cada gestor  do
sistema, de forma a garantir o acesso da população aos serviços de saúde, quer pela oferta existente no território de um
município específico, quer pelo encaminhamento a um município de referência, sempre por intermédio de negociações
entre gestores municipais, mediadas pelo gestor estadual. Fonte: Ministério da Saúde. Sus: Instrumentos de gestão em
saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_instrumento.pdf. Acesso em 08/10/2020.
9 Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde para o controle do

câncer  em Sergipe.  Disponível  em:  https://www.saude.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Plano-At.-
Oncol%C3%B3gica-de-Sergipe-17-02-2017.pdf. Acesso em 08/10/2020.
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Municipal, harmonizada com as agendas nacional e estadual, bem como o
Quadro de Metas,  mediante o qual  será  efetuado o acompanhamento dos
Relatórios de Gestão,  que deverá ser aprovado anualmente pelo Conselho
Municipal de Saúde.

b) Integração  e  articulação  do  município  na  rede  estadual  e  respectivas
responsabilidades na PPI do estado, incluindo detalhamento da programação
de ações e serviços que compõem o sistema municipal.

c) Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares.

d) Gerência de unidades assistenciais transferidas pelo estado e pela União.

e)     Gestão  de  todo  o  sistema  municipal,  incluindo  a  gestão  sobre  os  
prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS, independente da sua
natureza  jurídica  ou  nível  de  complexidade,    exercendo  o  comando único,  
ressalvando as unidades públicas e privadas de hemonúcleos/hemocentros e
os laboratórios de saúde pública, em consonância com o disposto na letra c do
Item 57 – Cap. III desta Norma.

f) Desenvolvimento do cadastramento nacional dos usuários do SUS segundo a
estratégia de implantação do Cartão Nacional de Saúde, com vistas à vinculação
da clientela e sistematização da oferta dos serviços.

g)  Garantia do atendimento em seu território para sua população e para a
população  referenciada  por  outros  municípios,  disponibilizando  serviços
necessários,  conforme  definido  na  PPI,  e  transformado  em  Termo  de
Compromisso  para  a  Garantia  de  Acesso,  assim  como  a  organização  do
encaminhamento das referências para garantir o acesso de sua população a
serviços não disponíveis em seu território.

h) Integração  dos  serviços  existentes  no  município  aos  mecanismos  de
regulação ambulatoriais e hospitalares.

i)  Desenvolver  as  atividades  de  realização  do  cadastro,  contratação,  controle,
avaliação, auditoria e pagamento de todos os prestadores dos serviços localizados
em seu território e vinculados ao SUS.

j)  Operação do SIH e SIA/SUS,  conforme normas do MS,  e  alimentação,
junto a SES, dos bancos de dados de interesse nacional e estadual.

k) Manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais em seu território,
segundo normas do MS.
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l) Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de
saúde dos seus munícipes e sobre o meio ambiente.

m)  Execução  das  ações  básicas,  de  média  e  alta  complexidade  em vigilância
sanitária, pactuadas na CIB.

n) Execução de ações de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências
mórbidas,  decorrentes  de  causas  externas,  como acidentes,  violências  e  outras
pactuadas na CIB;

o) Firmar o Pacto da Atenção Básica com o estado.

Requisitos

a) Comprovar o funcionamento do CMS.

b)  Comprovar  a  operação  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  e  disponibilidade
orçamentária suficiente, bem como mecanismos para pagamento de prestadores
públicos e privados de saúde.

c)  Apresentar  o  Plano  Municipal  de  Saúde,  aprovado  pelo  CMS,  que  deve
contemplar a Agenda de Saúde Municipal, harmonizada com as agendas nacional
e  estadual,  bem como  o  Quadro  de  Metas,  mediante  o  qual  será  efetuado  o
acompanhamento dos Relatórios de Gestão.

d) Estabelecimento do Pacto da Atenção Básica para o ano em curso;

e) Comprovar,  para efeito de avaliação da Atenção Básica a ser realizada pela
Secretaria Estadual de Saúde e validada pela SPS/MS, para encaminhamento a
CIT:

1. Desempenho satisfatório nos indicadores do Pacto da Atenção Básica do
ano anterior;

2. Alimentação regular dos sistemas nacionais de informação em saúde já
existentes e dos que vierem ser criados conforme portaria

3. Disponibilidade de serviços (estrutura física e recursos humanos) em seu
território, para executar as ações estratégicas mínimas;
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4. Disponibilidade de serviços para realização do elenco de procedimentos
básicos ampliado - EPBA.

f)  Firmar  Termo  de  Compromisso  para  Garantia  de  Acesso  com a  Secretaria
Estadual de Saúde.

g) Comprovar a estruturação do componente municipal do Sistema Nacional de
Auditoria (SNA).

h) Participar da elaboração e da implementação da PPI do estado, bem como da
alocação de recursos expressa na programação.

i) Comprovar, formalmente, capacidade técnica, administrativa e operacional
para o desempenho das atividades de controle, regulação, e avaliação através
da  definição  de  estrutura  física,  administrativa,  recursos  humanos,
equipamentos  e  mecanismos  de  comunicação  (linha  telefônica  e  acesso  à
Internet).

j)  Comprovar,  por  meio  da  alimentação  do  Sistema  de  Informações  sobre
Orçamentos  Públicos  em Saúde  (SIOPS),  a  dotação  orçamentária  do  ano  e  o
dispêndio realizado no ano anterior, correspondente à contrapartida de recursos
financeiros  próprios  do  Tesouro  Municipal,  de  acordo  com  a  Emenda
Constitucional 29, de 14 de setembro de 2000.

k) Comprovar o funcionamento de serviço estruturado de vigilância sanitária e
capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária,  de acordo
com a legislação em vigor e a pactuação estabelecida com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

l) Comprovar a estruturação de serviços e atividades de vigilância epidemiológica
e  de  controle  de  zoonoses,  de  acordo  com  a  pactuação  estabelecida  com  a
Fundação Nacional de Saúde.

m)  Apresentar  o  Relatório  de  Gestão  do  ano  anterior  à  solicitação  do  pleito,
devidamente aprovado pelo CMS.

n) Comprovar  o  comando  único  sobre  a  totalidade  dos  prestadores  de
serviços ao SUS localizados no território municipal.

o) Comprovar oferta  das  ações  do primeiro  nível  de  média  complexidade
(M1) e de leitos hospitalares.
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p) Comprovar Adesão ao Cadastramento Nacional dos usuários do SUS Cartão
SUS.

q) Formalizar, junto a CIB, após aprovação pelo CMS, o pleito de habilitação,
atestando o cumprimento dos requisitos/condição de GPSM.

São, pois, as responsabilidades assumidas pelo Município de Aracaju-SE, há

quase duas décadas,  remarque-se,  que lhe dão,  nos termos da normativa em destaque,  as

prerrogativas de: “a) Transferência, regular e automática, dos recursos referentes ao valor per

capita  definido  para  o  financiamento  dos  procedimentos  do  M1,  após  qualificação  da

microrregião na qual está inserido,  para sua própria população e,  caso seja sede de módulo

assistencial, para a sua própria população e população dos municípios abrangidos.; b) Receber,

diretamente no Fundo Municipal de Saúde, o montante total de recursos federais correspondente

ao  limite  financeiro  programado  para  o  município,  compreendendo  a  parcela  destinada  ao

atendimento da população própria e aquela destinada ao atendimento à população referenciada,

condicionado  ao  cumprimento  efetivo  do  Termo  de  Compromisso  para  Garantia  de  Acesso

firmado; e c) Gestão do conjunto das unidades prestadoras de serviços ao SUS ambulatoriais

especializadas e hospitalares, estatais e privadas, estabelecidas no território municipal”.

Além disso, como é sabido, e no exercício da gestão plena das ações e serviços

de  saúde,  é  o  Município  de  Aracaju  que  figura  como  ente  contratualizador do  Hospital

Universitário de Sergipe (HU-UFS),   unidade de saúde 100% integrada ao SUS, que funciona

como um Hospital Geral. 

É  através  da  contratualização  entre  o  Município  de  Aracaju,  através  de  sua

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, e o HU-UFS que são disponibilizados a toda a população

sergipana (dos 75 Municípios) atividades assistenciais de média e alta complexidade, materializadas

em consultas, exames, cirurgias, além de formação de profissionais de saúde. 
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Ainda que sem pactuação expressa para prestação de serviços em oncologia, é a

contratualização entre a SMS-Aracaju e o Hospital Universitário que vem viabilizando, na prática,

há diversos anos, que o HU-UFS integre a rede de assistência hospitalar em oncologia no Estado de

Sergipe, especialmente através da realização de um significativo número de cirurgias, as quais são

regulados pela Secretaria de Saúde do Município de Aracaju.  O Hospital,  entretanto,  ainda não

dispõe de habilitação emitida pelo Ministério da Saúde para funcionar como UNACON (Unidade

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

No que toca à legitimidade passiva do Hospital Universitário de Sergipe - HU-UFS,

sabe-se que, em 2013, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Empresa Brasileira de Serviços

Hospitalares (Ebserh) firmaram contrato para a transferência da administração do HU, no âmbito do

Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF)10. O HU-

UFS passou,  desde  então,  a  ser  a  nona  filial  da  Ebserh,  devendo  criar  condições  materiais  e

institucionais a fim de que o HU possa desempenhar as suas funções concernentes ao ensino, à

pesquisa, extensão e assistência à saúde dos cidadãos. 

A digressão é realizada para, por fim, justificar a presença no polo passivo da

Fundação Universidade Federal de Sergipe (representando o HU-UFS) e da EBSERH (Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares), à qual o HU-UFS é filiada, já que a demanda visa não só a

obtenção da retomada imediata das cirurgias oncológicas realizadas pelo Hospital  Universitário,

mediante adequada remuneração por parte dos réus, conforme preços fixados na Tabela SUS, mas

também a conclusão definitiva do processo de habilitação do nosocômio como UNACON (Unidade

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), pendência que se arrasta por mais de uma

década.

Considerando que há um instrumento contratual administrativo já firmado, pelo qual

a  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SERGIPE  transfere  a  gestão  do  HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE - HU-UFS à EBSERH, conclui-se que, neste momento,  ambas

10 http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufs/nossa-historia  . Acesso em 06/10/2020.
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são legitimadas para a composição do polo passivo da presente lide, pois possuem responsabilidade

conjunta para com a administração da dita instituição hospitalar.

III.3.  DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA

PESSOA HUMANA.  DIREITO  DE  EXIGIR  DO  ESTADO  PRESTAÇÕES  POSITIVAS

VOLTADAS A SUA CONCRETIZAÇÃO

O direito a saúde tal como assegurado na Constituição de 1988, configura

direito  fundamental  de  segunda  dimensão,  delineado  nos  artigos  196 a  200.  Essa  categoria  de

direitos,  também  chamados  de  direitos  econômicos  e sociais,  é  caracterizada,  em  regra,  pela

doutrina  jurídica,  pela  possibilidade  de se  exigir  do Estado prestações  positivas  voltadas  a  sua

concretização, o que implica o dever constitucional da Administração Pública de dar as condições

para que o indivíduo tenha os seus direitos de subsistência preservados.

Visando  a  positivação  desses  mandamentos  constitucionais,  o  legislador

estabeleceu preceitos que garantem o direito a saúde, por meio da Lei Orgânica da Saúde (Lei no

8.080, de 19.09.90). Tal norma estabelece, em seu art. 2º, que a saúde e um direito fundamental do

ser humano, devendo o Poder Publico prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,

assegurando acesso universal e igualitário as ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e

recuperação.

Mostra-se  evidente  que  o  direito  público  subjetivo  à  saúde  representa

consequência indissociável do direito a vida. É uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à

generalidade  das  pessoas  pela  própria  Constituição.  Traduz  bem  jurídico  constitucionalmente

tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe

formular – e implementar – politicas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso

universal e igualitário a assistência médico hospitalar.
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Os  direitos  à  vida  e  à  saúde  são  consequências  imediatas  da  consagração  da

dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III,

da CF/88). É da própria natureza do ser humano a luta pela preservação dessa dignidade, algo que

lhe  é  intrínseco  e  não concedido pelo  ordenamento.  Com ela,  impede-se  seu  tratamento  como

objeto, não se admitindo jamais o desprezo pelas condições mínimas de vida de um ser humano. 

Com base nos ensinamentos do professor Ingo Wolfgang Sartlet, entende-se que a

dignidade da pessoa humana constitui  princípio fundamental  do Estado brasileiro e  não direito

fundamental, ao contrário do que ocorre em algumas Constituições. Isso se dá em função de uma

opção do Constituinte, que a positivou no rol dos princípios fundamentais do Estado brasileiro e não

do rol dos direitos fundamentais11. Além disso, para ele é possível sustentar que todos os direitos

fundamentais, em maior ou menor grau, correspondem a explicitações do princípio da dignidade da

pessoa humana. 

No mesmo sentido, sustenta Daniel Sarmento que “o princípio da dignidade da

pessoa humana nutre e perpassa todos os direitos fundamentais que, em maior ou menor medida,

podem ser considerados como concretizações ou exteriorizações suas”12.

Identificado que o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana irradia-

se pelos direitos fundamentais, obviamente, em maior ou menor grau de acordo com o direito em

espécie, reconhece-se tal princípio como elemento unificador, central e matricial que origina um

verdadeiro sistema13.

Nesse cenário, cumpre rememorar que os entes da federação,  em decorrência da

competência  comum  prevista  na  Constituição  Federal,  são  solidariamente  responsáveis  nas
11 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais:  uma teoria geral  dos direitos fundamentais na

perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
12 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 2010, p.
89
13 CASTRO, Angelita Gomes Freitas de; SANTOS, Eduardo Rodrigues dos. O princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana como elemento estruturante do sistema de direitos fundamentais na constituição brasileira de 1988 e o
direito  fundamental  à  cultura.  Disponível  em:  http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0c74b7f78409a402.
Acesso em 07/10/2020.
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demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do artigo 23, inciso II:

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 deficiências;

Além disso, ao tratar especificamente da saúde, em seu capítulo II, seção II, artigo

196,  a  Constituição  estabelece  que  é  dever  do  Estado,  no  sentido  genérico  (União,  Estado  e

Município),  cuidar  da  saúde,  erigindo-a  como  um  direito  de  todos.  Assim  sendo,  a  Carta

Constitucional  estabeleceu,  quanto  às  ações  de  saúde  promovidas  pelo  Estado,  o  princípio  da

solidariedade:

Art.  196.  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. 

Desse modo, a todos os entes federativos foi imposto o encargo constitucional de

garantir o direito à saúde, de forma solidária.

Ainda no capítulo destinado à Saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 198,

estabelece diretrizes para a construção de um Sistema Único de Saúde. Esse artigo reforça que o

atendimento à saúde prestado pelo Estado (sentido genérico) deve ser integral.

A Lei nº 8.080/90, que trata da organização do Sistema Único de Saúde – SUS,

inclusive no que se refere a distribuição administrativa das competências e das responsabilidades de

seus vários órgãos integrantes, com o objetivo não apenas de evitar a sobreposição de estruturas

administrativas,  mas,  sobretudo,  para  conferir  eficiência,  economicidade  e  agilidade  ao sistema

(condição indispensável para garantir aos cidadãos, da melhor maneira possível, o acesso universal

e igualitário aos serviços de saúde), traz em seu Título I – Das Disposições Gerais, o seguinte:
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Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a
saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no
artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividades condições de bem-estar
físico, mental e social.

Desse modo, a todos os entes federativos foi imposto o encargo constitucional de

garantir o direito à saúde, de forma solidária, devendo-se estabelecer, no âmbito judicial, diante dos

critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,o direcionamento do cumprimento das

obrigações  impostas  conforme  as  regras  de  repartição de  competências  e  determinar  eventual

ressarcimento a quem suportou o correlato ônus financeiro.

III.4. DA POLÍTICA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER NO

ÂMBITO  DO  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  (SUS). DA  ASSISTÊNCIA  DE  ALTA

COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA NO ÂMBITO DO SUS 

Inicialmente, oportuno registrar que o câncer, atualmente, é um problema de

saúde pública,  dada  a  sua magnitude  epidemiológica,  social  e  econômica.  Destaca-se  que  pelo

menos  um terço  dos  casos  novos  de  câncer  que  ocorrem anualmente  no  mundo  poderiam ser

prevenidos14.

14 Luiz Claudio Santos Thuler. <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf>
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Dessa forma, a prevenção e o controle da doença devem ser prioridades para os

entes federados. 

No SUS, a assistência ao paciente oncológico está prevista na Portaria GM/MS

nº. 874 de 16 de maio de 2013, que instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do

Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema

Único de Saúde. Essa Política tem como princípios gerais o reconhecimento do câncer como doença

crônica prevenível, a necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS e a organização de

redes de atenção regionalizadas  e  descentralizadas,  com respeito  a  critérios  de acesso,  escala  e

escopo.

A referida portaria também estabelece que é de responsabilidade da Secretaria de

Estado de Saúde, planejar e pactuar em CIB e CIR, em conjunto com os gestores municipais e

outros estaduais, a necessidade de cobertura assistencial da atenção especializada em oncologia para

o Estado/Regiões de Saúde, de acordo com os parâmetros e orientações estabelecidos nesta Portaria.

Além disso, no âmbito estadual, foi elaborado um documento que corresponde ao

Plano  Estadual  de  Assistência  Oncológica  de  Sergipe  (“PLANO  DE  AÇÃO  PARA

ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O CONTROLE DO CÂNCER EM

SERGIPE”), aprovado pela Deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual nº 001/2017, datado

de 07/03/2017, no qual se descreve a organização e as responsabilidades de todos os componentes

da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no eixo temático do câncer. 

A Rede de Atenção em Oncologia envolve a promoção da saúde, a prevenção, o

diagnóstico, o tratamento e a reabilitação do câncer, bem como os cuidados paliativos. Organiza-se

de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados do Distrito

Federal e dos municípios.
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Os componentes da rede de atenção à saúde que integram a Política Nacional para

a Prevenção e Controle  do Câncer  envolvem a Atenção Básica,  a Atenção Domiciliar,  Atenção

Especializada,  componentes  dos  sistemas  de  apoio,  componentes  dos  sistemas  logísticos  e

componente governança (art. 26, Portaria GM/MS nº 874/2013)

O  Componente  Atenção  Especializada é  composto  por  ambulatórios  de

especialidades, hospitais gerais e hospitais especializados habilitados para a assistência oncológica

que devem apoiar e complementar os serviços da atenção básica na investigação diagnóstica, no

tratamento do câncer e na atenção às urgências relacionadas às intercorrências e à agudização da

doença, garantindo-se, dessa forma, a  integralidade do cuidado no âmbito da rede de atenção à

saúde, sendo constituído por: 

a) Atenção Ambulatorial: composto por conjunto de serviços que caracterizam o segundo nível de

atenção, qual seja de média complexidade, e que realizam o atendimento especializado, exames para

diagnóstico do câncer,  apoio terapêutico e  o  tratamento de lesões precursoras,  com as  seguintes

responsabilidades: 1. realizar assistência diagnóstica e terapêutica; 2. realizar, sempre que necessário,

a contrarreferência dos usuários para a unidade básica de saúde; 3. oferecer apoio técnico às equipes

de Atenção Básica e de Atenção Domiciliar com o objetivo de ampliar a resolutividade destes; e 4.

estabelecer  e  assegurar  o  encaminhamento  dos  usuários,  quando  indicado,  com  suspeição  ou

confirmação diagnóstica de câncer para as UNACON e os CACON;

b)  Atenção Hospitalar: composto pelos hospitais habilitados como UNACON e CACON e pelos

Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, onde são oferecidos os tratamentos especializados de alta

complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer, os quais devem ser estruturados

considerando-se os dados epidemiológicos, as lógicas de escala, de escopo e de acesso, respeitando-

se a conformação das redes regionalizadas de atenção à saúde.

Desse modo, de acordo com o Ministério da Saúde, o câncer pode ser tratado nos

hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como

Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  (UNACON)  e  Centros  de  Assistência  de  Alta
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Complexidade em Oncologia (CACON), que possem ser assim definidos15:

• UNACON –  Unidades  hospitalares  que  possuem  condições  técnicas,

instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos  humanos  adequados  à

prestação  de  assistência  especializada  de  alta  complexidade  para  o

diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes . Estas

unidades  hospitalares  podem  ter  em  sua  estrutura  física  a  assistência

radioterápica  ou  então,  referenciar  formalmente  os  pacientes  que

necessitarem desta modalidade terapêutica. 

• CACON –  Unidades  hospitalares  que  possuem  condições  técnicas,

instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos  humanos  adequados  à

prestação  de  assistência  especializada  de  Alta  Complexidade  para  o

diagnóstico  definitivo  e  tratamento  de  todos  os  tipos  de  câncer.  Estes

hospitais  devem,  obrigatoriamente,  contar  com assistência  radioterápica

em sua estrutura física. 

Assim, deve haver um comprometimento dos entes federados para criar e

autorizar UNACONs e CACONs em número suficiente  para atender a  população,  detectando e

tratando o câncer com maior rapidez, evitando o desgastante e ineficiente atendimento.

Como se sabe, no sistema de saúde do Brasil, pessoas morrem aguardando

atendimento médico, e não é diferente no atendimento aos pacientes com câncer em Sergipe, daí a

imperiosa necessidade de se prestar o atendimento no âmbito regional e que possa cada vez mais ser

descentralizado.

Com efeito, dada a importância da matéria, o legislador entendeu necessária a

edição da Lei nº 12.732/12 para suprir a inoperância das normas já existentes e concretizar o direito

à  saúde especificamente  no  atendimento  oncológico,  assegurando ao paciente  com neoplasia

15 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/133cancer_sus.html  . 
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maligna obter o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias ou em prazo menor ,

conforme for a necessidade do seu caso. Veja-se: 

Art. 1. O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no
Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na
forma desta Lei.
Parágrafo único.  A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e
clínicas,deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se
fizer  necessário,  para  se  adequar  ao  conhecimento  científico  e  à
disponibilidade de novos tratamentos comprovados.
Art.  2  O  paciente  com  neoplasia  maligna  tem  direito  de  se
submeter  ao  primeiro  tratamento  no  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia
em  que  for  firmado  o  diagnóstico  em  laudo  patológico  ou  em
prazo  menor,  conforme  a  necessidade  terapêutica  do  caso
registrada em prontuário único.
§  1o  Para  efeito  do  cumprimento  do  prazo  estipulado  no  caput,
considerar-se-á  efetivamente  iniciado  o  primeiro  tratamento  da
neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o
início  de  radioterapia  ou  de  quimioterapia,  conforme  a
necessidade terapêutica do caso. 

A despeito disso, em total afronta a legislação acima citada, os entes públicos

demandados não prestam um eficiente serviço de assistência oncológica, haja vista a insuficiência

do número de unidades habilitadas para prestação de serviços de oncologia de alta complexidade,

gerando filas de espera e uma peregrinação de pacientes de todo o interior sergipano em busca de

tratamento especializado.

Também não observa o Decreto n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei no

8.080/90, dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a

articulação interfederativa.

De acordo com o referido Decreto, os entes federativos em articulação devem

ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde para assegurar ao usuário o acesso universal,

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS (art. 13, IV, Decreto n.º 7508/2011).
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O serviço  regionalizado,  então,  deve  partir  de  planejamento  da  saúde em

âmbito estadual de acordo com as necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de

metas de saúde (art.  18), o que notoriamente o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de

Saúde de Aracaju e a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe não foram capazes de implementar

de forma satisfatória. 

Ademais,  quanto  à  aplicação  da  Lei  12.732/2012,  o  Ministério  da  Saúde

editou a Portaria n.º 876/2013 para orientar e coordenar a ação conjunta dos entes federativos nos

procedimentos para início do tratamento de paciente diagnosticado com neoplasia maligna.

Nesse  sentido,  a  Portaria  n.º  876/2013  estabeleceu  as  competências  e

responsabilidades da União, Estado e Municípios para  organizar a assistência oncológica e

definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados

com neoplasia maligna. Vejamos:

“Art.  7º  Compete  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  organizar a
assistência oncológica  e  definir fluxos de referência para atendimento dos
usuários  comprovadamente  diagnosticados  com neoplasia  maligna  para  o
cumprimento do disposto nesta Portaria e  em consonância com a Política
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer.
(…)

Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde:
I - prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para organização dos serviços de saúde a
fim de cumprir o disposto nesta Portaria;
II - garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das
pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades;
(…)
V - monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o
art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis, quando
necessário, de acordo com as suas responsabilidades.
§ 1º Fica criada Comissão de Monitoramento e Avaliação do cumprimento da
Lei nº 12.732, de 2012, de caráter permanente, composta por representantes,
um titular e um suplente, dos seguintes órgãos e entidades:
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(…)
b) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/SGEP/MS);

Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde:
I - definir estratégias de articulação com as direções municipais do SUS com
vistas à elaboração de planos regionais;
II - realizar o diagnóstico da capacidade instalada com vistas a identificar os
espaços territoriais sem serviços de saúde especializados em oncologia;
III - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a
população, operacionalizar a contratualização dos mesmos, quando estiver
no seu âmbito de gestão, e pactuar na respectiva Comissão Intergestores;
IV - pactuar regionalmente,  por meio da Comissão Intergestores  Regional
(CIR), da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo
de Ação Pública  (COAP),  todas as  ações  e  os  serviços  necessários  para a
prevenção e controle do câncer;
V - promover o apoio necessário à organização da prevenção e controle do
câncer nos Municípios; e
VI - garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de
que trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis,
quando necessário, de acordo com suas responsabilidades.

Art. 10. Compete às Secretarias Municipais de Saúde:
I - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a
população,  operacionalizar  a  contratualização  dos  mesmos  e  pactuar  na
respectiva Comissão Intergestores quando não existir capacidade instalada
no próprio Município;

II  -  pactuar regionalmente,  por meio  da Comissão Intergestores  Regional
(CIR), da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo
de Ação Pública  (COAP),  todas as  ações  e  os  serviços  necessários  para a
prevenção e controle do câncer; e

III -  garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de
que trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis,
quando necessário, de acordo com suas responsabilidades

(…)”

As responsabilidades e competências em questão devem estar em consonância,

ainda, com a Política Nacional de Atenção Oncológica criada pelo Ministério da Saúde.

Como  é  sabido,  o  Ministério  da  Saúde  tem  por  responsabilidade  estabelecer
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diretrizes  nacionais  para  alta  complexidade,  em consequência,  para  a  atenção oncológica,  bem

como estimular a atenção integral e articular as diversas ações nos três níveis de gestão do SUS.

Em outros termos, o Ministério da Saúde, por meio de sua Secretaria de Atenção à

Saúde,  e,  em especial,  pelo  Departamento  de  Alta  e  Média  Complexidade  do  SUS,  estabelece

normas de atuação,  critérios  de identificação dos  diversos casos  de câncer  no Brasil,  a  fim de

estipular parâmetros mínimos de atuação.

No entanto, observando as diretrizes da Política Nacional, instituída por meio da

Portaria do MS nº 874/2013, é possível perceber a situação de descumprimento ainda maior, eis que

as  ações  de  promoção,  prevenção,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  cuidados  paliativos,

previstas na mencionada Portaria, não são respeitadas pelos entes demandados.

Imprescindível, portanto, fazer algumas considerações a respeito de tal Política

Nacional, e as outras diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Nos termos da Portaria do MS nº 874/2013, a Política Nacional para Prevenção

e Controle do Câncer deve ser norteada a partir de princípios e diretrizes relacionadas ao cuidado

integral, consoante abaixo transcrito:

Art. 5º - Constituem-se princípios gerais da Política Nacional para a Prevenção e
Controle do Câncer:
(…)
I – reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade
de  oferta  de  cuidado  integral,  considerando-se  as  diretrizes  da  Rede  de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 
II - organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com
respeito a critérios de acesso, escala e escopo;
III - formação de profissionais e promoção de educação permanente, por meio de
atividades  que visem à aquisição de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  dos
profissionais  de  saúde  para  qualificação  do  cuidado  nos  diferentes  níveis  da
atenção à saúde e para a implantação desta Política;
IV - articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social; e
V - a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle
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do câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no
âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações formuladas por órgãos
governamentais a partir do processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)
e da Avaliação Econômica (AE).

(…)
Art. 12. Constitui-se princípio do cuidado integral no âmbito da Política Nacional
para a Prevenção e Controle do Câncer a organização das ações e serviços voltados
para o cuidado integral da pessoa com câncer na Rede da Atenção à Saúde das
Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS, com base em parâmetros e
critérios de necessidade e diretrizes baseadas em evidências científicas. 
Art.  13.  Fazem parte  do cuidado integral  a prevenção,  a  detecção precoce,  o
diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, que devem ser oferecidos
de forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado.
Art.  14.  São  diretrizes  referentes  ao  diagnóstico,  ao  tratamento  e  ao  cuidado
integral no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer:
I - tratamento oportuno e seguro dos pacientes diagnosticados com câncer e
lesões precursoras de forma mais próxima possível ao domicílio da pessoa,
observando-se os critérios de escala e de escopo;
II - atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de
cuidado compatível a cada nível de atenção e evolução da doença;
III - realização de tratamento dos casos raros ou muito raros que exijam alto nível
de  especialização e  maior  porte  tecnológico  em estabelecimentos  de  saúde de
referência nacional, garantindo-se sua regulamentação e regulação; e
IV - oferta de reabilitação e de cuidado paliativo para os casos que os exijam.

(…)”. (sem grifos no original)

A Portaria em apreço também estabelece as responsabilidades e competências das

esferas de gestão do SUS, no presente caso: a União, por meio do Ministério da Saúde, o Estado de

Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Aracaju, através da Secretaria

Municipal de Saúde, valendo destacar no momento as seguintes:

“Art. 21 - São responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de
Saúde dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios, em seu âmbito de
atuação,  além  de  outras  que  venham  a  ser  pactuadas  pelas  Comissões
Intergestores:
I - organizar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
no âmbito do SUS, considerando-se todos os pontos de atenção, bem como os
sistemas  logísticos  e  de  apoio  necessários  para  garantir  a  oferta  de  ações  de
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promoção,  prevenção  ,  detecção  precoce,  diagnóstico  ,  tratamento  e  cuidados
paliativos, de forma oportuna, para o controle do câncer;
II - ter  atuação territorial,  com definição e organização da rede nas regiões de
saúde, a partir do perfil epidemiológico do câncer e das necessidades de saúde;
III  -  reorientar  o  modelo  de  atenção  às  pessoas  com  câncer  com  base  nos
fundamentos e diretrizes desta Política e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
com Doenças Crônicas no âmbito do SUS;

IV  -  garantir  que  todos  os  estabelecimentos  de  saúde  que  prestam
atendimento  às  pessoas  com  câncer  possuam  infraestrutura  adequada,
recursos  humanos  capacitados  e  qualificados,  recursos  materiais,
equipamentos  e  insumos  suficientes,  de  maneira  a  garantir  o  cuidado
necessário; 
V - garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas com
câncer, de acordo com suas responsabilidades;
VII - definir critérios técnicos para o funcionamento dos serviços que atuam na
prevenção e no controle do câncer nos diversos níveis de atenção, bem como os
mecanismos para seu monitoramento e avaliação;
VIII  -  desenvolver,  disponibilizar  e  implantar  sistemas  de  informações  para
coletar,  armazenar,  processar  e  fornecer  dados  sobre  os  cuidados  prestados  às
pessoas com câncer, com a finalidade de obter informações que possibilitem o
planejamento,  a avaliação,  o monitoramento e o controle das ações realizadas,
garantindo a interoperabilidade entre os sistemas;
IX - adotar mecanismos de monitoramento, avaliação e auditoria, incluindo tempo
de espera para início do tratamento e satisfação do usuário, com vistas à melhoria
da qualidade das ações e dos serviços ofertados, considerando as especificidades
dos estabelecimentos de saúde e suas responsabilidades;
(...)
XIII  -  elaborar  e  divulgar  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas  para  os
cânceres  mais  prevalentes,  para  apoiar  a  organização  e  a  estruturação  da
prevenção e do controle do câncer na rede de atenção à saúde; 
(…)
XVIII  -  monitorar,  avaliar  e  auditar  a  cobertura,  produção,  desempenho  e
qualidade das ações e serviços de prevenção e de controle do câncer no país no
âmbito do SUS;
XIX - realizar a articulação interfederativa para pactuação de ações e de serviços
em âmbito regional ou inter-regional para garantia da equidade e da integralidade
do cuidado;

XX - realizar a regulação entre os componentes da rede de atenção à saúde, com
definição de fluxos de atendimento à saúde para fins de controle do acesso e da
garantia  de  equidade,  promovendo  a  otimização  de  recursos  segundo  a
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complexidade  e  a  densidade  tecnológica  necessárias  à  atenção  à  pessoa  com
câncer, com sustentabilidade do sistema público de saúde; e
XXI - estabelecer e implantar o acolhimento e a humanização da atenção, com
base  em  um  modelo  centrado  no  usuário  e  em  suas  necessidades  de  saúde,
respeitando as diversidades étnicoraciais, culturais, sociais e religiosas. 

Art. 22 - Ao Ministério da Saúde compete:

I - prestar apoio institucional às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal  e  dos  Municípios  no  processo  de  qualificação  e  de  consolidação  da
atenção ao paciente com câncer;
(...)
VIII -  efetuar a habilitação dos estabelecimentos de saúde que realizam a
atenção à saúde das pessoas com câncer,  de acordo com critérios técnicos
estabelecidos previamente de forma tripartite. 
(...)

Art. 23 - Às Secretarias de Saúde dos Estados compete:

I - definir estratégias de articulação com as Secretarias Municipais de Saúde
com vistas ao desenvolvimento de planos regionais para garantir a prevenção
e o cuidado integral da pessoa com câncer;
II - coordenar a organização e a implantação dos planos regionais e da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS;
III - coordenar o apoio aos Municípios para organização e implantação das linhas
de cuidado de tumores específicos;
IV - apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de atenção da rede de
atenção à saúde, visando à garantia da referência e da contrarreferência regionais,
de acordo com as necessidades de saúde dos usuários;
IV - apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de atenção da
rede  de  atenção  à  saúde,  visando  à  garantia  da  referência  e  da
contrarreferência  regionais,  de  acordo  com as  necessidades  de  saúde  dos
usuários;
(...)
X - manter atualizado os dados dos profissionais e de serviços de saúde que estão
sob gestão estadual, públicos e privados, que prestam serviço ao SUS, no Sistema
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
XI - selecionar, contratar e remunerar os profissionais de saúde que compõem as
equipes multidisciplinares dos estabelecimentos de saúde de natureza pública, sob
sua gestão, que ofertam ações de promoção e prevenção e que prestam o cuidado
às pessoas com câncer, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 24. Às Secretarias Municipais de Saúde compete:
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I  -  pactuar  regionalmente,  por  intermédio  do  Colegiado  Intergestores
Regional (CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) todas as ações e
os serviços necessários para a atenção integral da pessoa com câncer, com
inclusão de seus termos no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
(COAP);
II - planejar e programar as ações e os serviços necessários para a prevenção
e  o  controle  do  câncer,  assim  como  o  cuidado  das  pessoas  com  câncer,
considerando-se sua base territorial e as necessidades de saúde locais;
III - organizar as ações e serviços de atenção para a prevenção e o controle do
câncer,  assim como o cuidado das pessoas com câncer,  considerando-se os
serviços disponíveis no Município;
IV - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a
população  e  operacionalizar  a  contratualização  dos  serviços,  quando  não
existir capacidade instalada no próprio Município;
V - pactuar as linhas de cuidado na região de saúde, garantindo a oferta de
cuidado às pessoas com câncer nos diferentes pontos de atenção;
VI - pactuar a regulação e o fluxo de usuários entre os serviços da rede de
atenção  à  saúde,  visando à  garantia  da referência  e  da  contrarreferência
regionais de acordo com as necessidades de saúde dos usuários;
VII - analisar os dados municipais relativos às ações de prevenção e às ações de
serviços  prestados  às  pessoas  com  câncer  produzidos  pelos  sistemas  de
informação vigentes e utilizá-los de forma a otimizar o planejamento das ações
locais e a qualificar a atenção das pessoas com câncer;
VIII - selecionar, contratar e remunerar os profissionais de saúde que compõem as
equipes  multidisciplinares  dos  estabelecimentos  de  saúde  públicos  sobre  sua
gestão que ofertam ações de promoção e de prevenção e que prestam o cuidado às
pessoas com câncer, em conformidade com a legislação vigente;
(...)”
(sem grifos no original)

No caso do Município de Aracaju, cumpre destacar a situação peculiar de que este

possui  gestão  plena  e  oferta  vários  procedimentos  aos  outros  municípios,  conforme  pactuação

pactuada integrada (PPI).  Assim, em Sergipe, a despeito dos regramentos e ajustes constantes do

Pacto pela Saúde (Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS), o Município de

Aracaju-SE executa a gestão plena das ações e serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, o que,

nos  termos  Norma  Operacional  da  Assistência  à  Saúde/SUS  -  NOAS-SUS  01/02,  acarreta  a

assunção  de  diversas  responsabilidades  e  que  também  lhe  confere  prerrogativas  de:  “a)

Transferência, regular e automática, dos recursos referentes ao valor per capita definido para o
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financiamento dos procedimentos do M1, após qualificação da microrregião na qual está inserido,

para  sua  própria  população  e,  caso  seja  sede  de  módulo  assistencial,  para  a  sua  própria

população e população dos municípios abrangidos.; b) Receber, diretamente no Fundo Municipal

de Saúde, o montante total de recursos federais correspondente ao limite financeiro programado

para o município, compreendendo a parcela destinada ao atendimento da população própria e

aquela destinada ao atendimento à população referenciada, condicionado ao cumprimento efetivo

do Termo de Compromisso para Garantia de Acesso firmado; e c) Gestão do conjunto das unidades

prestadoras de serviços ao SUS ambulatoriais especializadas e hospitalares, estatais e privadas,

estabelecidas no território municipal.

Tal fato em nada exime  a responsabilidade dos gestores federal, estadual e

municipal  pela  implementação  da   Política  de  Alta  Complexidade/Custo  no  SUS, em

cumprimento à Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS/SUS n. 01/2002, editada pela

Portaria GM/373, de 27/02/200216, e resultante de negociação dos gestores da saúde em todos os

níveis federativos, contando com as contribuições do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde

(CONASS)  e  Conselho  Nacional de  Secretários  Municipais  de  Saúde  (CONASEMS).  Essa

normativa,  em  seu  item  23.1,  fixa  a  responsabilidade  solidária da  União  e  dos  Estados-

membros,  por  intermédio,  respectivamente,  do  Ministério  da  Saúde  e  das  Secretarias

Estaduais  de  Saúde,  para  a  garantia  de  acesso  da  população  aos  procedimentos  de  alta

complexidade. Vejamos:

23.1.  A  garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta  complexidade  é  de
responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos
estados e do Distrito Federal.

Já  quanto  ao Município  incumbe,  por  sua vez,  de  acordo com o item 25.1,  a

regulação dos serviços de alta complexidade quando se encontrar na condição de Gestão Plena

do Sistema Municipal:

16 Disponível em http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/NOAS%2001%20de%202002.pdf.
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25.1. A regulação dos serviços de alta complexidade será de responsabilidade do
gestor municipal, quando o município encontra-se na condição de gestão plena do
sistema municipal, e de responsabilidade do gestor estadual, nas demais condições.

Esse é justamente o caso do   munic  ípio de Aracaju, sede da capital do Estado  

de Sergipe,  que possui  gestão plena e  oferta  vários  procedimentos  aos  outros  municípios,

conforme pactuação pactuada integrada (PPI). 

A fim de controlar a gestão plena, foi criado em 14 de janeiro de 2012 o Núcleo

de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação do sistema único de saúde no município de Aracaju

(NUCAAR), através da lei municipal nº 2988, que obedece às normas gerais fixadas pela União e

ao disposto nesta Lei e é órgão diretamente subordinado à Secretaria Municipal de Saúde. 

Além disso, como é sabido, e no exercício da gestão plena das ações e serviços de

saúde, é o Município de Aracaju que figura como ente contratualizador do Hospital Universitário de

Sergipe (HU-UFS),   unidade de saúde 100% integrada ao SUS, que funciona como  um Hospital

Geral. 

Acrescente-se,  ainda,  que  a  Portaria  nº  874  de  2013  estabelece  também  as

responsabilidades das estruturas operacionais das redes de atenção à saúde na área oncológica, ou

seja, as responsabilidades de todos os entes que prestam atendimento oncológico desde a atenção

básica  até  a  atenção  especializada  nos  CACONs e  UNACONs,  sejam eles  federais,  estaduais,

municipais ou privados, conveniados ao SUS. Neste ponto, vale, portando, destacar os seguintes

dispositivos:

“Art. 26. Os pontos de atenção à saúde garantirão tecnologias adequadas e
profissionais  aptos  e  suficientes  para  atender  à  região  de  saúde,
considerando-se  que  a  caracterização  desses  pontos  deve  obedecer a  uma
definição  mínima  de  competências  e  de  responsabilidades,  mediante
articulação  dos  distintos  componentes  da  rede  de  atenção  à  saúde,  nos
seguintes termos:
(...)
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III  -  Componente  Atenção  Especializada:  composto  por  ambulatórios  de
especialidades,  hospitais  gerais  e  hospitais  especializados  habilitados  para  a
assistência oncológica que devem apoiar e complementar os serviços da atenção
básica  na  investigação  diagnóstica,  no  tratamento  do  câncer  e  na  atenção  às
urgências relacionadas às intercorrências e à agudização da doença, garantindo-se,
dessa  forma,  a  integralidade  do  cuidado  no  âmbito  da  rede  de  atenção  à
saúde,sendo constituído por:
(…)
b) Atenção Hospitalar: composto pelos hospitais habilitados como UNACON e
CACON e pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, onde são oferecidos
os tratamentos especializados de alta complexidade e densidade tecnológica para
as pessoas com câncer, os quais devem ser estruturados considerando-se os dados
epidemiológicos,  as lógicas de escala,  de escopo e de acesso, respeitando-se a
conformação das redes regionalizadas de atenção à saúde, sendo que: 
1.  Os  hospitais  habilitados  como  UNACON  são  estruturas  hospitalares  que
realizam o diagnóstico definitivo e o tratamento dos cânceres mais prevalentes da
região de saúde onde está inserido, enquanto as estruturas hospitalares habilitadas
como CACON realizam o diagnóstico definitivo e o tratamento de todos os tipos
de  câncer,  mas  não  obrigatoriamente  dos  cânceres  raros  e  infantis,  cujas
responsabilidades são:
1.1. determinar o diagnóstico definitivo, a extensão da neoplasia (estadiamento) e
assegurar a continuidade do atendimento de acordo com as rotinas e as condutas
estabelecidas,  sempre  com  base  nos  protocolos  clínicos  e  nas  diretrizes
terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, quando publicados; 
1.2.  oferecer  serviços  de  cirurgia,  radioterapia,  quimioterapia,  incluindo-se  a
hormonioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a
depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso;
(...)
1.6.  ao  CACON,  oferecer,  obrigatoriamente,  tratamento  de  cirurgia,
radioterapia e quimioterapia dentro de sua estrutura hospitalar;
1.7.  À  UNACON,  oferecer  minimamente  os  tratamentos  de  cirurgia  e
quimioterapia  ,  porém,  neste  caso  ,  a  unidade  hospitalar  deve  ,
obrigatoriamente  ,  ter  o  tratamento  de  radioterapia  referenciado  e
contratualizado formalmente.” (sem grifos no original).

Consoante  a  leitura  dos  preceitos  normativos  acima  transcritos,  não  restam

dúvidas quanto à responsabilidade dos réus na promoção do tratamento oncológico, cabendo a eles

a efetivação de medidas para incrementar os serviços de oncologia, articulando-se a União, o Estado

de Sergipe e o Município de Aracaju para a garantia da prevenção e do cuidado integral da pessoa

com câncer, através de ações concretas e serviços de promoção, diagnóstico precoce, tratamento
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oportuno e cuidados paliativos. 

Resta evidente, assim, a necessidade imperiosa de adoção de providências de

planejamento,  gestão  e  execução  de  serviços  em oncologia  para  estruturar  a  almejada  rede  de

atenção  à  saúde  em  oncologia  em  Sergipe,  conforme  determina  a  Lei  nº  12.732/2012,  já

regulamentada pelas Portarias GM/MS nº 874 e 876 de 2013, exaustivamente transcritas.

Oportuno observar, em acréscimo, que a ‘considerável’ carência de serviços

de  oncologia  é  expressamente  reconhecida  por  ambos  os  entes  locais,  Estado  de  Sergipe  e

Município  de Aracaju,  nos  diversos  documentos  acima mencionados e  anexados a  esta  petição

inicial.

A omissão dos entes públicos é evidente, pois que Sergipe sequer possui a

quantidade de  estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia

que  deveria  ter,  inobservando,  assim,  o  parâmetro  estabelecido  pelo  Ministério  da  Saúde

(PORTARIA  SAES/MS  Nº  1399,  DE  17  DE  DEZEMBRO  DE  2019,  que  substituiu  a

PORTARIA Nº 140, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014).

De acordo  com a  citada  Portaria  Art.  8º,  §§  4º  e  7º,  o  número  de  hospitais

habilitados  na  alta  complexidade  em  oncologia  deve  observar  a  razão  de  1  (um)

estabelecimento de  saúde  para    cada 1.000  casos  novos  anuais  de  câncer  .  Esses  dados  são

estimados  a  cada  dois  anos  pelo  Instituto  Nacional  de  Câncer  (INCA),  órgão  vinculado  ao

Ministério da Saúde, disponibilizado em www.inca.gov.br, devendo-se considerar a estimativa anual

mais  recente  de  incidência  de  câncer  publicada,  não  se  olvidando  de  excluir  o  câncer  não

melanótico de pele para cálculo da necessidade de hospitais habilitados na alta complexidade em

oncologia. 

No entanto, conforme foi verificado a partir de dados previstos no site oficial do
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INCA17, estima-se para o Estado de Sergipe, no ano de 2020, mais de 4.000 mil novos casos de

câncer   (mais de 2 mil em homens e mais de 2 mil em mulheres)  ,  excluindo-se os casos de

câncer de pele não melanóticos. 

Desse modo, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, portanto,   Sergipe  

deveria dispor de   4 (quatro)   e hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia  .  Não

obstante,  atualmente o Estado conta com  apenas 02 (duas) unidades     habilitadas no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo uma no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e outra

no Hospital de Cirurgia (HC). 

Sergipe  oferta,  portanto,  serviços  especializados  em câncer  que  correspondem,

pelos parâmetros do Ministério da Saúde, à demanda de apenas metade de sua população.

Somado a isso, como visto nos tópicos da exposição fática, a atuação ineficiente

do Município de Aracaju e do Estado de Sergipe, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde,

quanto ao  atual impasse relativo à lista de cerca de 300 pacientes que aguardam cirurgias

oncológicas no HU-UFS, causado pela ausência de habilitação do Hospital como UNACON e

por  não  se  chegar  a  um  acordo  sobre  a  adequada  remuneração  do  HU  pelos  serviços

prestados,  nos  termos  da Tabela SUS,  colocam em risco à saúde e a vida de centenas de

pacientes  com  câncer  e  representam  uma  violação  direta  de  direitos  humanos  por

desassistência a pessoas com câncer.

Além disso, a omissão dos entes públicos, que se limitaram a redistribuir a

longa  fila  de  pacientes  que  aguardam  cirurgia  no  HU-UFS  às  UNACONs  já  habilitadas

(HUSE e Hospital de Cirurgia) importa  evidente afronta à chamada   “Lei dos 60 dias” (Lei  

12.732/12), que garante aos cidadãos portadores de neoplastia maligna o direito de iniciarem o

tratamento no prazo de até  60 (sessenta)  dias  contados a  partir da primeira  consulta  no

Sistema Público de Saúde, notadamente quando essa medida atinge quase 300 pacientes que

17 Fonte: INCA. In: https://www.inca.gov.br/en/node/3359 . Acesso em 08/10/2020.
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estão aguardando providências efetivas do Poder Público para resolver problemas de saúde,

vale relembrar, em alguns casos, por mais de 6 meses. 

Mostra-se patente que a  redistribuição da fila de pacientes do HU-UFS entre o

HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe (unidade já especialmente sobrecarregada por se tratar de

um hospital geral e único estabelecimento porta de entrada para as urgências em alta complexidade

do Estado) e o Hospital de Cirurgia, os quais não possuem capacidade para absorver a demanda

represada do HU-UFS, se mostra ineficiente e inadequada. 

Como já pontuado de forma detalhada nos itens anteriores, é notório e de pleno

conhecimento dos gestores locais que o HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe e o Hospital de

Cirurgia não conseguem absorver toda a demanda represada do HU-UFS (além da demanda

futura, decorrente de novos diagnósticos), a qual vinha sendo atendida por esse hospital por mais

de  uma  década.  Essa  constatação  é  facilmente  extraída  quando  analisamos  documentação

encaminhada pelo HU-UFS ao MPF, com os dados de produção extraídos do dataSUS referentes

a cirurgias com CID de câncer realizadas no ano de 2019, que evidenciam que o Hospital

Universitário é responsável por uma quantidade significativa dos procedimentos cirúrgicos de

câncer em Sergipe no âmbito do SUS, tendo realizado naquele ano 655 cirurgias com CID de

câncer. 

Desse modo, considerando que Sergipe é um Estado que, pela Portaria SAES/

MS nº  1399/2019  do  Ministério  da  Saúde  necessita  de  4  (quatro)  UNACONs,  conta  com

apenas  02(duas),  sendo  que  cada  UNACON tem a  obrigação  de  realizar  no  mínimo  650

cirurgias  por ano (art.  9º,  inciso I,  da Portaria SAES/MS nº 1399/2019),  é evidente que a

contribuição do HU-UFS com a produção de cirurgias oncológicas realizadas (pelo menos 655

cirurgias de câncer no ano de 2019) é substancial e não pode ser de forma alguma prescindida

sem prejuízos gravíssimos para a população
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Assim,  a  omissão e  atuação ineficiente  dos  entes  públicos  demandados é

evidente e a “solução” por eles proposta para solucionar a crise da cirurgias oncológicas se mostra

absolutamente inaceitável, já que coloca em risco a vida e a saúde de centenas de pacientes. A

situação, naturalmente, exige dos gestores locais medidas tempestivas e eficazes para o incremento

dos serviços públicos de saúde em questão.

Conclui-se, portanto, a situação se tornou insustentável, já que a rede de

serviços  de  Sergipe  é  comprovadamente  deficitária,  o  que  somente  se  agravou  com  a

pandemia  e  com  o  impasse  da  não  habilitação  do  HU-UFS  como  UNACON  e  da  não

renovação da contratualização entre o citado Hospital e o Município de Aracaju. Inadiável,

assim, a intervenção do Poder Judiciário para adoção de medidas urgentes e eficazes para o

aumento da oferta dos serviços oncológicos de alta complexidade e para a organização do

acesso dos pacientes (regulação) a tal serviço, com o objetivo precípuo de garantir o direito à

vida e à saúde de centenas de sergipanos.

IV – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

No presente caso, a tutela jurisdicional pretendida somente será de todo efetiva se

for prestada, também, em caráter emergencial, em virtude da importância do direito fundamental

tutelado: a saúde.

O Código  de  Processo  Civil  garante  a  possibilidade  de  deferimento  da  tutela

provisória de urgência, desde que esteja comprovada a existência de elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do

artigo 300 do CPC. 

Acerca do instituto da tutela de urgência, dispõem os arts. 300 e 303 do Código de

Processo Civil que:
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Art.  300.  A tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que  evidenciem  a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea a propositura da ação, a petição inicial

pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil

do processo.

No caso em apreço, justifica-se o pedido de antecipação da tutela pelo fato de

estarem caracterizados, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, todos os pressupostos

autorizadores de sua concessão.

O fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito invocado, foi amplamente

demonstrado pelas provas colhidas no bojo dos inquéritos civis que instruem esta inicial, que evi-

denciam a atuação ineficiente do Município de Aracaju, do Estado de Sergipe e da União quanto ao

deficit de serviços de oncologia de alta complexidade no Estado de Sergipe e a violação aos precei-

tos constitucionais e legais que asseguram o direito à saúde da coletividade, em especial o disposto

na Lei nº 12.732/12 (Lei dos 60 dias). 

De forma inequívoca, restou devidamente comprovada a necessidade de ampliar e

regular a oferta de serviços oncológicos de alta complexidade em todo território sergipano (item II.3

da inicial) para assegurar, no âmbito do SUS, aos pacientes com câncer o tratamento adequado e

célere de radioterapia, quimioterapia, cirurgias etc, ou seja, o cuidado integral ao usuário de forma

regionalizada e descentralizada e tempestiva (item II.2 da inicial).

Mais  ainda,  há  evidências  de  que  existe  atualmente  um represamento  de

cirurgias  oncológicas  (cerca  de  300  pacientes  já  diagnosticados  com  câncer  de  variadas

espécies: mama, cabeça e pescoço, aparelho digestivo etc) que aguardam por delongado tempo

(alguns  há  vários  meses)  a  realização  do  procedimento (DOC.  29  -  Fila  de  pacientes  para
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cirurgia oncológica no HU-UFS). 

Saliente-se, em adendo, que se tratam de cerca de 300 pacientes “represados”

ou seja, que já haviam sido devidamente regulados pela Secretaria Municipal de Aracaju ao

HU-UFS, mas que a demanda é contínua e cresce a cada dia, com o surgimento de novos casos

que requerem intervenção cirúrgica e a continuidade da regulação ao Hospital.

Como  já  detalhado  nos  itens  anteriores,  o  Hospital  Universitário  é

responsável por um número significativo das cirurgias oncológicas que são realizadas pelo

SUS no Estado de Sergipe, constituindo-se, mesmo sem estar habilitado como UNACON, em

uma peça chave para o funcionamento da assistência hospitalar a pacientes com câncer (655

cirurgias oncológicas em 2019, que correspondem a 35,02% do total em todo o Estado, no

SUS). Tais cirurgias são realizadas pelo HU-UFS há mais de uma década, com anuência do

Município de Aracaju, responsável pela regulação dos pacientes com câncer para tratamento

na citada unidade de saúde.

Como  já  explanado  (item  II.2  da  inicial),  as  cirurgias  oncológicas

inicialmente  suspensas  pelo  HU-UFS em razão  da  pandemia  ainda não  foram retomadas

completamente após o seu arrefecimento, como ocorreu nos demais hospitais do Estado que

atuam na  assistência  oncológica  no  SUS.  O  impasse  foi  gerado  pela  ausência  de  acordo

administrativo  entre  os  entes  públicos,  mesmo  após  inúmeras  tentativas  de  conciliação

mediadas  pelo  MPF,  já  que  o  HU-UFS ainda  não obteve  habilitação  como UNACON do

Ministério da Saúde (viabilizando o repasse direto ao Hospital de verbas federais para custeio,

deduzidas do limite financeiro da média e alta complexidade dos entes locais) e não logrou

obter a necessária repactuação de seu contrato com o Município de Aracaju (contrato vencido

desde 2015), com o reajuste dos valores devidos pelos serviços atualmente prestados.

A “solução”  apontada  pelos  entes  públicos  locais  diante  de  tal  impasse,

limitada à redistribuição dos cerca de 300 pacientes (mais os que serão acrescentados nos
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meses seguintes) às filas de espera do HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe e do Hospital

de Cirurgia, se mostra inadmissível, eis que importará em inequívoco aumento do tempo do

espera por um tratamento de câncer já suspenso por diversos meses.

Imprescindível, assim, a imediata retomada das cirurgias oncológicas que o

HU-UFS  sempre  realizou,  garantindo  os  entes  públicos  solidariamente  responsáveis

(Município de Aracaju, Estado de Sergipe e União) a remuneração do nosocômico no patamar

mínimo adequado, previsto na tabela SUS (  padrão de referência aprovado pelo Ministério da  

Saúde  para  pagamento  dos  serviços  prestados  por  estabelecimentos  conveniados  e

filantrópicos que atendem a rede pública  ),  eis  que nem os cidadãos sergipanos podem ser  

privados da assistência  à  saúde,  nem o Hospital  pode ser obrigado a custear o SUS com

recursos próprios, suportando prejuízos decorrentes na inércia do Poder Público.

Já o perigo da demora reside na possibilidade de que a espera pelo julgamento da

presente  ação  acarrete  significativo  prejuízo  aos  pacientes  com  câncer  que  necessitam,  com

urgência, dos serviços de oncológicos de alta complexidade, com risco de perda da capacidade de

trabalho, da qualidade de vida e, o mais grave, da própria vida.

A ineficiência  do Município  de  Aracaju,  do  Estado e  da  União  na adoção de

medidas eficazes para solucionar o problema da carência de serviços de saúde de alta complexidade

em oncologia em Sergipe (possui apenas 2 UNACONs, quando deveria possuir o dobro, nos termos

da Portaria SAES/MS nº 1.399/2019), bem como a inabilidade dos entes locais em solucionar a

repactuação quanto à remuneração devida ao HU-UFS, também está fartamente demonstrada. 

A atuação ineficiente dos entes públicos impõe a antecipação dos efeitos da tutela

pleiteada, pois o perigo da demora no provimento jurisdicional pode dar ensejo a outras graves

violações ao direito à saúde com o agravamento/progressão do quadro de saúde dos pacientes com

câncer que necessitem se submeter a cirurgia, com o aumento da probabilidade de sua reincidência

e a ocorrência de óbitos desnecessários pela inércia dos gestores federal, estadual e municipal na
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garantia do tratamento oncológico aos que dele necessitam.

Com a finalidade de viabilizar a concretização da tutela de urgência pretendida, o

MPF requisitou ao HU-UFS a estimativa de custos para realização de todos os procedimentos

cirúrgicos oncológicos atualmente represados, com base única e exclusivamente em valores

previstos na Tabela SUS, aprovada pelo Ministério da Saúde (DOC. 30). 

A tabela  de custos encaminhada pelo HU-UFS ao MPF, com detalhamento da

“Produção de Cirurgias Oncológicas do HU-UFS-EBSERH” referente ao ano de 2019 (DOC.

30),  contém  a  discriminação  do  CID  oncológico,  quantidades,  procedimento  realizado,  valor

recebido e o valor do procedimento equivalente em oncologia.

Através da análise do referido documento, conclui-se que o custo estimado para

a média mensal de cirurgias oncológicas realizadas pelo hospital no ano de 2019, de acordo

com os  valores  previstos  na Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e

Materiais  Especiais,  conhecida popularmente  como a  “Tabela  SUS”18, é  de  R$ 155.000,00

(cento e cinquenta e cinco mil reais) por mês, correspondentes a 55 procedimentos cirúrgicos:

18 A gestão e a consulta a esta tabela são feitas por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP).
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O Hospital destaca, também, que esses valores estão  subestimados (ou seja, em

realidade, são superiores aos apontados no documento), pelos seguintes motivos:

Considerando  que  o  HU-UFS  apresentou  documentação  em  que  aponta  a

capacidade de realização de uma média mensal de 55 (cinquenta e cinco) cirurgias oncológicas,

correspondentes a um custo mensal de R$ 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil reais), o

valor estimado para o tratamento cirúrgico de 300 pacientes da fila de espera das cirurgias

oncológicas (DOC. 29) é de R$ 845.454,54 (oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e

cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

Desse modo, até que ocorra a regularização da habilitação do HU-UFS como

UNACON (com o consequente repasse dos recursos federais diretamente ao hospital, os quais

serão abatidos do limite financeiro da média e alta complexidade dos entes locais), devem os

entes  públicos  demandados  (Município  de  Aracaju,  Estado  de  Sergipe  e  União)  custear

solidariamente esses procedimentos, nos patamares mínimos previstos na Tabela SUS para

procedimentos oncológicos.

Com a finalidade de viabilizar o imediato cumprimento da decisão judicial,

uma  vez  que  estamos  tratando  de  procedimentos  cirúrgicos  urgentes  (dado  o  atraso

decorrente da suspensão prolongada),  requer-se que a tutela de urgência seja materializada

através do bloqueio, em partes iguais, nas contas do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo
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Municipal  de Saúde,  do montante estimado para custear as  cirurgias  oncológicas  dos 300

pacientes que constam da fila do HU-UFS, qual seja, R$ 845.454,54, a serem depositados em

conta  judicial  e  liberados  a  cada  mês  conforme  comprovação  da  produção  efetivamente

realizada nos autos. Os entes estadual e municipal deverão, no curso do processo, de acordo

com os elementos de prova que venham a produzir, ressarcir-se da parcela correspondente aos

valores devidos pela União, quanto ao qual resta inviabilizado o bloqueio de verbas pelo Juízo.

A discussão sobre os limites da responsabilidade de cada ente não deve obstar a

materialização  do  direito  à  saúde  desses  cidadãos  que  já  aguardaram  excessivamente  pelo

tratamento contra o câncer, como detalhado no item III.2 da inicial.

Vislumbrando-se um risco iminente à saúde a ser evitado de pronto, como

ocorre no presente caso, devem as discussões entre as partes demandadas (Município, Estado

e  União)  acerca  do  posterior  ressarcimento  das  despesas  necessárias  para  o  tratamento

oncológico  serem realizadas nas etapas seguintes  do processo,  eis  que integram o próprio

mérito da ação.

É válido mencionar, ainda, que caso alguns dos mais de 300 pacientes constantes

da relação anexa (DOC. 29) já tenham logrado realizar cirurgia oncológica no HUSE ou no Hospital

de Cirurgia, tal fato não impacta no cumprimento da decisão, já que apenas serão transferidos ao

HU-UFS valores referentes a procedimentos cirúrgicos efetivamente comprovados nos autos.

Para fins de acompanhamento do cumprimento da tutela de urgência ora

requerida, requer-se, ainda, que os valores sejam depositados em conta judicial e que, a cada

mês, seja apresentada a prestação de contas das cirurgias oncológicas realizadas pelo HU-

UFS,  devidamente  detalhadas  com  os  valores  previstos  na  Tabela  SUS,  como  forma  de

viabilizar a periódica liberação dos valores destinados ao custeio apenas dos procedimentos

efetivamente realizados.
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A medida se mostra imprescindível para garantir que os procedimentos cirúrgicos

sejam retomados de imediato pelo HU-UFS, que não deve se recursar a performar as cirurgias

oncológicas nos pacientes que aguardam em fila já há diversos meses, mas que também não deve

suportar prejuízos financeiros cuja responsabilidade pelo custeio é solidária entre os entes públicos

municipal, estadual e federal.

Observa-se,  assim,  que  a  tutela  de  urgência  se  mostra  reversível  no  que

concerne aos demandados,  mas que podem gerar danos irreversíveis caso seja negada aos

pacientes que aguardam por cirurgias.

Urge, portanto, seja deferido provimento jurisdicional liminar, com base no art.

301 do CPC, que autoriza o Juízo a valer-se de  “qualquer outra medida idônea para asseguração do

direito”,  a  exemplo  do  sequestro  de  valores,  como  forma  de  garantir  antecipadamente  o

cumprimento da obrigação dos réus de prestar à sociedade um serviço de saúde condizente com o

valor da dignidade humana.

V– DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

V.1) A concessão de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, inaudita

altera pars,  com fulcro no art. 300, §2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 12 da Lei nº

7.347/85, determinando-se:

a)  Que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SERGIPE  HU-UFS (FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

SERGIPE e a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES –

EBSERH) retomem de forma imediata  as cirurgias oncológicas,  regularizando

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br 

89

89/95



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
_______________________________________________________________________________________

sua fila de espera de cerca de 300 pacientes com câncer, bem como aqueles que

sejam  regulados  nos  meses  seguintes  pelo  Município  de  Aracaju,  mediante

contraprestação detalhada no item seguinte;

b) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, o ESTADO DE SERGIPE e a UNIÃO,

custeiem,  de  forma  solidária,  o  tratamento  oncológico  dos  pacientes  que  se

encontram na  fila de espera de cerca de 300 pacientes com câncer do HU-UFS,

bem como aqueles que sejam regulados nos meses seguintes pelo Município de

Aracaju, conforme valores previstos   na Tabela SUS para serviços oncológicas  ;

c) Para garantia do cumprimento das obrigações previstas nos itens “a” e

“b”,  que  seja  determinado  o  bloqueio  em  partes  iguais,  do  montante

necessário  para  custear  as  cirurgias  oncológicas  dos  300  pacientes  que

constam da fila do HU-UFS, estimados em R$ 845.454,54, segundo valores da

Tabela SUS, em partes iguais nas contas do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

e  no  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  e  depositados  em conta  judicial

vinculada a esse processo, com posterior liberação de parcelas mensais em

favor  do  HU-UFS,  mediante  prévia  comprovação  detalhada  da  produção

efetivamente realizada;

d) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, o ESTADO DE SERGIPE e  a UNIÃO

se abstenham de realizar qualquer retenção, desconto ou compensação dos valores

bloqueados  nos  termos  do  item  “c”,  em  detrimento  dos  valores  repassados

regularmente ao Hospital Universitário referentes aos outros serviços de saúde

prestados  por  força  da  contratualização  mantida  com o  Município  de  Aracaju

(atualmente o Contrato de Prestação de Serviços nº 238/2014, já caducado);

e) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, com a finalidade de evitar a prejuízos à

saúde dos pacientes com câncer, permaneça realizando a regulação de pacientes
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para  realização de cirurgias  oncológicas  que já  vinham sendo executadas  pelo

Hospital  Universitário  de  Sergipe,  abstendo-se  de  realizar  represamento  de

pacientes;

f) Que a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU

promovam ampliação da assistência oncológica de alta complexidade no Estado

de Sergipe, através da adoção de todas as providências necessárias para efetiva

conclusão do processo de habilitação do Hospital Universitário de Sergipe (HU-

UFS), dentro das atribuições correspondentes a cada ente público envolvido;

g) Que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SERGIPE  HU-UFS (FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

SERGIPE e a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES –

EBSERH) adote  todas  as  medidas  que  estejam  inseridas  dentro  de  sua

responsabilidade  para  conclusão  do  processo  de  habilitação  do  Hospital

Universitário  de  Sergipe  (HU-UFS)  como  UNACON,  nos  termos  da  Portaria

1.399, de 17 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde (ou outra que venha a

substituí-la);

h)  Que  seja  determinado  à  UNIÃO,  ao  ESTADO  DE  SERGIPE  e  ao

MUNICÍPIO DE ARACAJU  o fornecimento do primeiro tratamento no prazo

estabelecido  pela  Lei  12.732/2012,  ou  seja,  a  submissão  de  todos  os  novos

pacientes ao tratamento radioterápico, quimioterápico ou procedimento cirúrgico,

no prazo máximo de 60 dias a contar do dia em que foi firmado o diagnóstico de

câncer ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada

em prontuário único;

i)  Que seja  determinado à UNIÃO que  promova,  por  meio  do DENASUS, a

fiscalização do cumprimento das Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013, bem como
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do “Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde para o controle do

câncer  em  Sergipe”,  aprovado  pela  Deliberação  do  Colegiado  Interfederativo

Estadual  nº  001/2017, em especial  para  que apresente  em Juízo  relatório com

diagnóstico da capacidade instalada e da adequação dos serviços de assistência

oncológica  no  Estado  de  Sergipe,  com  vistas  a  viabilizar  o  planejamento  da

ampliação  das  ações  e  serviços  necessários  para  atender  a  população  e

operacionalizar a contratualização destes.

j)  A cominação de  MULTA DIÁRIA para caso de descumprimento da decisão

liminar, no valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um

dos demandados na hipótese de descumprimento, valor que deverá ser revertido

ao  Fundo  Federal  de  Proteção  aos  Direitos  Difusos  ou  aplicada  a  outra

destinação social para resolução de demanda de saúde pública.

V.2)  Ao  final,  mediante  sentença,  a  concessão  dos  seguintes  PEDIDOS

DEFINITIVOS:

a) a  confirmação em sentença da tutela antecipada acima formulada, além

dos pedidos a seguir delineados;

b) A condenação da UNIÃO, do ESTADO DE SERGIPE e do MUNICÍPIO

DE ARACAJU,  com base nas Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013 do Ministério da Saúde (ou

outras  que  venham a  substituí-las),  a  promover  a  ampliação  do  quantitativo  de  Centros  e

Unidades  de  Assistência  em  Alta  Complexidade  de  Oncologia  (CACON  e  UNACON)  no

Estado de Sergipe, de acordo com os parâmetros da Portaria 1.399, de 17 de dezembro de 2019, do

Ministério da Saúde, segundo a qual o Estado de Sergipe deve dispor de pelos menos 04 (quatro)

serviços habilitados, em especial através da adoção urgente de todas as providências necessárias

para conclusão do processo de habilitação do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS), dentro

das atribuições correspondentes a cada ente público envolvido;
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c)  A condenação  do  ESTADO  DE  SERGIPE  e  do  MUNICÍPIO  DE

ARACAJU a  implementar  efetivamente  o  “PLANO DE AÇÃO  PARA ORGANIZAÇÃO DA

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O CONTROLE DO CÂNCER EM SERGIPE”, aprovado

pela Deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual nº 001/2017,  datado de 07/03/2017 (ou

outro que venha a substituí-lo), mediante adequação e ampliação dos serviços de assistência

oncológica  no  Estado  de  Sergipe,  adotando  as  seguintes  medidas:  i) definir  estratégias  de

articulação com as direções municipais do SUS com vistas à elaboração de planos regionais;  ii)

realizar o diagnóstico da capacidade instalada com vistas a identificar os espaços territoriais sem

serviços  de  saúde  especializados  em  oncologia,  planejar  e  programar  as  ações  e  os  serviços

necessários  para  atender  a  população,  operacionalizar  a  contratualização  dos  mesmos,  quando

estiver  no  seu  âmbito  de  gestão,  e  pactuar  na  respectiva  Comissão  Intergestores;  iii) pactuar

regionalmente,  por  meio  dos  Colegiados  Interfederativos  Regionais   (CIR),  do  Colegiado

Interfederativo Estadual (CIE), todas as ações e os serviços necessários para a prevenção e controle

do câncer;  iv) promover o apoio necessário à organização da prevenção e controle do câncer nos

Municípios sergipanos; v) garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que

trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de

acordo com suas responsabilidades; e vi) apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de

atenção  da  rede  de  atenção  à  saúde,  visando  à  garantia  da  referência  e  da  contrarreferência

regionais, de acordo com as necessidades de saúde dos usuário;

d) A condenação da UNIÃO, do ESTADO DE SERGIPE e do MUNICÍPIO

DE ARACAJU a equipar os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento às pessoas com

câncer  em Sergipe  com infraestrutura  adequada,  recursos  humanos  capacitados  e  qualificados,

recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes, em compatibilidade à demanda existente e

futura, de acordo com os termos da Portaria n.º 874/2013 e 1.399/2019 do Ministério da Saúde (ou

outras que venham a substituí-las);

e) A condenação da UNIÃO, por meio do Ministério da Saúde, à obrigação de i)
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prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores do Estado de Sergipe e dos Municípios

sergipanos para organização dos serviços de saúde em oncologia; ii) monitorar o cumprimento do

prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências

cabíveis, quando necessário, de acordo com as suas responsabilidades; e iii) promover, por meio do

DENASUS, a fiscalização do cumprimento das Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013, bem como do

“Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde para o controle do câncer em Sergipe”,

aprovado  pela  Deliberação  do  Colegiado  Interfederativo  Estadual  nº  001/2017,  datado  de

07/03/2017 (ou outro que venha a sucedê-lo), mediante a apresentação de relatório de auditoria em

juízo;

 

VI – DOS REQUERIMENTOS

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

VI.1) a  citação  do  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU,  do  ESTADO  DE

SERGIPE, da  UNIÃO,  da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE e da

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH para que, querendo,

respondam à vertente demanda no prazo legal, nos termos da lei;

VI.2) seja ordenada, para cumprimento da decisão, a intimação pessoal da

Secretária de Saúde do Município de Aracaju, da Secretária de Saúde do Estado de Sergipe, da

Superintendente  do  Hospital  Universitário  de  Sergipe  (HU-UFS)  e  do representante  legal  da

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com o fim de viabilizar a imposição de multa pessoal

pelo eventual descumprimento das obrigações decorrentes de decisões judiciais  proferidas nesta

ação;

VI.3) valer-se  de  todos  os  meios  de  prova  permitidos  em  direito,

notadamente a oitiva de testemunhas, produção de prova pericial e posterior juntada de documentos,
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requerendo, ainda, seja determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 21 da Lei de

Ação Civil Pública c/c o art. 6º, inciso VIII, do CDC;

VI.4)  desde  já,  requer  a  juntada  dos  autos  dos  Inquéritos  Civis  de  nº

1.35.000.001018/2017-12 e 1.35.000.001347/2019-17, bem como dos demais documentos anexados

a essa petição inicial;

VI.5) a fixação de multa diária, em valores fixados conforme o prudente

arbítrio de Vossa Excelência, no caso de mora ou descumprimento das decisões desse Juízo, com a

possibilidade de direcionamento do seu pagamento pessoalmente aos gestores do SUS;

VI.6) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,

conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85;

VI.6) a destinação dos valores decorrentes da eventual aplicação das multas

para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n° 7.347/85;

Dá-se à causa, para efeitos processuais e fiscais, o valor de R$ 845.454,54

(oitocentos  e quarenta e  cinco mil,  quatrocentos e  cinquenta e  quatro reais  e  cinquenta e

quatro centavos).

São termos em que pede e espera deferimento.

Aracaju/SE, 12 de outubro de 2020.

(assinado eletronicamente)
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO
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