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ORIENTAÇÃO PROGRAMÁTICA

1. INTRODUÇÃO

Em 2016, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à

Saúde  Pública  –  CAOP  Saúde,  orientado  pela  diretriz  de  regionalização  da  atuação  do

Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR1,densificou um conjunto de ações voltadas a

ampliar e  descentralizar as intervenções em saúde pública, já existentes, aprofundando e

disseminando ações de integração junto aos Colegas da área de execução em municípios do

estado.

Dentre  elas,  exemplificativamente,  podem  ser  citados  o  Programa  SUSCOM+

Participação da Comunidade na Construção da Atenção Básica e o Pró-Conselho – Programa

de  Apoio  e  Fortalecimento  dos  Conselhos  Municipais  de  Saúde.  Também  o

acompanhamento de medidas voltadas à  Atenção à Saúde de Populações Expostas  aos

Agrotóxicos, além do hoje já concluído com êxito, “399 Ouvidorias SUS”.

Essas  abordagens  inspiraram  novos  formatos  de  interação  institucional,

aproximando ainda mais o CAOP e os agentes ministeriais que oficiam em saúde pública em

cada região, observadas as prioridades e atividades elencadas no planejamento estratégico

do  MPPR,  no  Plano  Nacional  de  Atuação  Ministerial  em  Saúde  Pública,  do  Conselho

Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) e nos atos do Conselho Nacional do Ministério

Público.

Integrando essa linha programática, o CAOP tem realizado reuniões de trabalho em

Promotorias de Justiça no interior do Paraná. Elas são agendadas por consenso com os

Colegas e seu objetivo é, em diálogo informal, discutir propositivamente o panorama das

principais  dificuldades  enfrentadas  (judicializadas  ou  não)  em  saúde  pública  em  cada

1  Descritas no Plano do Projeto: Regionalização da Atuação do Ministério Público do Estado do Paraná.
Disponível em: <http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/gempar/projetos/13.pdf >
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território, apurando as posições institucionais e seus fundamentos, observado o princípio

do  Promotor  natural.  Tais  falas,  por  outro  lado,  têm  o  propósito  de  possibilitar  o

reconhecimento e a divulgação de boas práticas ministeriais e buscar consensos de atuação

em relação à gestão pública e à prestação de assistência à saúde, por parte do SUS.

São,  portanto,  diálogos  marcados  pela  pessoalidade  e  informalidade,  mas  com

conteúdo operacional, agregadores de conhecimento sanitário.

A  inspiração  para  o  Programa  foram  intervenções  que  se  estabeleceram

precedentemente em Guaraqueçaba (Comarca de Antonina), Santo Antônio do Sudoeste,

Terra Roxa, Teixeira Soares, São João do Triunfo e Prudentópolis. Daí resultam os “Diálogos

com as Promotorias - a Saúde Pública nas Promotorias de Justiça do Interior do Paraná”.

2. OBJETIVO DO PROGRAMA

O Programa  Diálogos com as Promotorias - a Saúde Pública nas Promotorias de

Justiça do Interior do Paraná tem o objetivo de: (i) promover a integração e o intercâmbio

de  conhecimento  nas  ações  do  CAOP  Saúde,  por  meio  do  diálogo  com  os  agentes

ministeriais, acerca das principais fragilidades locais em matéria de saúde e, sempre que

possível,  buscar consenso sobre ideias ou encaminhamentos técnicos que propendam a

aprimorar  os  resultados  assistenciais  e  de  gestão  do  SUS  no  território;  (ii)  identificar

experiências  proveitosas  que  possam  ser  compartilhadas  institucionalmente,  além  de

acrescer à nossa Instituição conhecimentos relativos às peculiaridades sanitárias das áreas

visitadas, que possam, inclusive, se inserir no planejamento ministerial.

 

3. METODOLOGIA

Como metodologia para o desenvolvimento do Programa, optou-se por centrar as
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abordagens por meio do debate técnico, in loco, com os agentes ministeriais que atuam em

saúde pública, a partir das experiências locais apreendidas, a seleção de dados sanitários,

coligidos, especialmente, por meio da Ficha de Situação Sanitária dos Municípios (FIS) 2  e o

agregado  geral  de  informações  disponíveis,  aptos  a  soluções  que  tendam  a  evitar  a

judicialização.

As reuniões de trabalho serão agendadas, segundo cronograma consensual, inclusive

na oportunidade de deslocamentos para a execução de outras atividades em saúde pública

que o comportem, com frequência regular.

Haverá  entrada  na  página  do  CAOP  para  informações,  participação  e

acompanhamento público do Programa e sua evolução. 

Ainda, será instaurado procedimento de acompanhamento anual, com a elaboração

de relatórios de atividades, de acordo com o anexo. 

Os  Diálogos  visam  compor  uma  compreensão  geral  de  práticas  ministeriais  em

saúde,  propiciando o  estabelecimento  de políticas  públicas  mais  amplas,  consensuais  e

objetivas, por parte do Ministério Público do Paraná. 

O registro das atividades será documentado através de fichas padrão (modelo que

segue), cujas informações serão inseridas em programa informatizado específico, contendo

os assuntos abordados e orientações e/ou possíveis desdobramentos deles decorrentes. 

4.  PÚBLICO ALVO

Público alvo

Ministério Público Estadual (Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública)

2  A Ficha de Situação Sanitária dos Municípios – FIS, está disponível na página do CAOP Saúde na internet, 
disponível em: <http://www.saude.mppr.mp.br/ >
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5. RESULTADOS ESPERADOS

Produto

a) Ampliar  o  rol  de ações de integração  de atividades do CAOP Saúde em relação às
Promotorias de Justiça;

b) 
Promover  diálogos  presenciais  propositivos  sobre questões  sanitárias  relevantes  na
região,  a  partir  de exposição de experiências  mais  significativas mencionadas pelos
agentes ministeriais;

c) Oferecer elementos para a atuação técnica dos Promotores de Justiça em benefício da 
concretização do direito à saúde, conforme a casuística apresentada;

d)
Amplificar o conhecimento institucional acerca das particularidades sanitárias regionais
e  direcionar  a  atuação do CAOP,  conforme for,  em apoio aos agentes  de execução
interessados;

e)
Desenvolver  o interesse pelo direito sanitário,  particularmente no âmbito da saúde
coletiva,  como instrumento de  estudo na  perspectiva de  progresso  civilizatório  em
nossa sociedade e a compreensão do papel do Ministério Público neste processo;

f) Adotar  o  conjunto  de  experiências,  em  sedimentação  constante,  como  elemento
relevante na formulação de políticas ministeriais em saúde;

g) 
Estimular uma compreensão geral de intervenções do Ministério Público em territórios
definidos.

6. EQUIPE DE TRABALHO

Marco Antonio Teixeira
Procurador  de  Justiça  –  Coordenador  CAOP  Saúde

Pública
Caroline Chiamulera Promotora de Justiça – CAOP Saúde Pública
Elaine Cristine Bueno Piekarski Assessora Jurídica
Jefferson L. Tesseroli Silvério Assessor Jurídico
Valéria Evencio de Carvalho Assessora Jurídica
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