III Seminário
Política Pública de Saúde no Brasil
SUS: contextualização, cenários de crise e possibilidades de atuação do Ministério
Público
Objetivo:
Discutir o contexto atual da Política Pública de Saúde no Brasil, identificando as principais
características da atual crise no modelo de proteção e discutindo prospectivamente as
possibilidades de atuação do Ministério Público na área da saúde.

24 10 2019
13h30-14h. Abertura
14h-15h. Conferência de Abertura. A Política Pública de Saúde no Brasil.
Ementa: Apresentação das diretrizes governamentais da Política de Saúde no Estado
brasileiro.
Participantes:
 Ministério da Saúde
 Coordenação: CNPG
15h-16h. Mesa-Redonda: Perspectivas da crise da saúde no Brasil.
Ementa: Esta mesa objetiva discutir, sob o ponto de vista sanitário e da justiça, a
atual crise da saúde no Brasil, seus desafios e perspectivas de superação.
Participantes:
 Nísia Verônica Trindade de Lima (Fiocruz)
 Marco Antonio Teixeira (COPEDS/MPPR)
 Fernando Zasso Pigatto (CNS)
 Coordenação de mesa: Vera Lúcia Edais Pepe (Fiocruz)
16h-16h40. Financiamento da saúde no Brasil.
Ementa: O cenário atual e futuro de financiamento do Sistema Único de Saúde no
Brasil: suficiência, o que se perde com o subfinanciamento; propostas futuras de
sustentabilidade. Considerações sobre as perspectivas e impactos da desvinculação

das receitas da União, bem como o modelo atual de financiamento do SUS, por
custeio e capital.
Participantes:
 Áquilas Nogueira Mendes (FSP/USP)
 Coordenação: Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto (COPEDS/MPCE)
16h40-17h. Intervalo
17h-17h45. Conferência. A atual crise da saúde no Brasil: perspectiva histórica e possíveis
caminhos a percorrer.
Ementa: Abordagem sobre a mudança de rumo dos princípios da política da saúde
no Brasil, considerando os fatores que propiciaram o atual cenário de crise, bem
como sua inserção no modelo de saúde pública em vigor.
Participantes:
 Lígia Bahia (IESC/UFRJ)
 Coordenação: Tânia Maria Peixoto Fonseca(Fiocruz)
25 10 2019
8h30-10h. Painel. Os atuais caminhos da tutela individual e coletiva em saúde.
Ementa: Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa da judicialização da
saúde no Brasil (CNJ). Desafios da atuação do MP nas tutelas individual e coletiva da
saúde, considerando o atual cenário de crise. Avaliação sobre os mais recentes
posicionamentos dos tribunais superiores brasileiros.
Participantes:
 Fernando Mussa Abujamra Aith (FSP/USP)
 Marcelo Paulo Maggio (MPPR)
 Coordenação de painel: Rogerio Luis Gomes de Queiroz (COPEDS/MPBA)
10h-10h15. Intervalo
10h15 – 11h45. Painel. Judicialização: fragilidades e possíveis soluções.
Ementa: Discussão acerca do panorama da judicialização da saúde no Brasil, em
suas distintas facetas. Quais os principais fatores implicados no fenômeno? O que

se pode esperar, e como atuar, na perspectiva do direito à saúde e da
sustentabilidade do SUS, nos atuais cenários de crise das políticas sociais.
Participantes:
• Gláucio Ney Shiroma Oshiro (COPEDS/MPAC)
• Alberto Beltrame (CONASS)
• Coordenação de painel: Gilmar de Assis (AMPASA).
11h45-13h30. Almoço
13h30- 15h30. Mesa-Redonda. O Sistema Único de Saúde constitucional e o Sistema Único de
Saúde real: convergências em momentos de crise. Políticas públicas. A atenção
básica e proposta legislativa.
Ementa: Discutir as dificuldades e possibilidades de aproximação ao SUS expresso
na Constituição Federal de 1988, em face aos seus princípios de equidade,
universalidade, integralidade e participação social. Nessa perspectiva, a alteração
do papel da atenção básica, em discussão no Poder Legislativo e a avaliação sobre
as atuais políticas públicas em saúde e sua prevalência na gestão.
Participantes:
 Telma Maria Gonçalves Menicucci (DCP/UFMG).
 Lígia Giovanella (Fiocruz)
 Wilames Freire (CONASEMS).
 Coordenação: Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque (UFPR).
15h30-16h15. Conferência. Direito à saúde e caminhos para a defesa do SUS constitucional.
Ementa: Possibilidades e caminhos para a defesa do Sistema Único de Saúde e da
garantia do direito fundamental da saúde.
Participantes:
 Nelson Rodrigues dos Santos (IDISA)
 Apresentação Joyce Mendes de Andrade Schramm (Fiocruz)
16h15. Encerramento

Informações sobre as inscrições para o evento
As inscrição poderão ser realizadas no período de 16/09 a 14/10 e estão sob os cuidados da Escola
Superior do Ministério Público do Paraná.

As inscrições serão realizadas de acordo com a capacidade de lugares no local de realização, logo,
Auditório do Ministério Público do Paraná, Rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico, Curitiba – PR,
CEP 80.530-225

