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RESUMO 

A garantia do direito à saúde constitucionalmente adquirida apresentou avanços significativos 

relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas de saúde. A atribuição delegada ao 

Ministério Público (MP) de fiscalizar e garantir a sua efetivação vem apresentando-se com 

maior frequência nos últimos anos no cotidiano de trabalho do sistema judiciário brasileiro. 

Este artigo tem por escopo analisar a compreensão dos agentes do Ministério Público sobre as 

políticas públicas de saúde, através de estudo qualitativo, realizado por meio de entrevistas 

com promotores de justiça do interior de Pernambuco sobre políticas públicas de saúde e 

posteriormente utilizando a técnica de análise de conteúdo na modalidade de análise temática. 

Dentre os achados na pesquisa observou-se que o Estado incumbido de garantir a efetividade 

desse direito vem apresentando fragilidade na concretização de seus deveres, segundo os 

entrevistados. Essa vulnerabilidade, consequentemente reflete no aumento da judicialização 

da saúde, que segundo os promotores, é um cenário crescente e complexo de trabalho em seu 

cotidiano. Na fala dos entrevistados identifica-se que a formação acadêmica do Bacharel em 

Direito apresenta lacunas relacionadas ao estudo sobre políticas públicas sociais, dentre elas 

políticas pública de saúde. Pode-se dizer que existe uma fragilidade na compreensão dos 

agentes do MP com relação às políticas públicas de saúde, necessitando de maior 

aprofundamento do campo científico para estudos que explorem a relação MP e Saúde 

Coletiva. 
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ABSTRACT 

 

The guarantee of the constitutionally acquired right to health has made significant advances 

related to the development of public health policies. The attribution delegated to the Public 

Prosecutor's Office (MP) to supervise and guarantee its effectiveness has been appearing more 

frequently in recent years in the daily work of the Brazilian judicial system. This article aims 

to analyze the understanding of public prosecutors on public health policies, through a 

qualitative study, conducted through interviews with prosecutors from the interior of 

Pernambuco on public health policies and later using the analysis technique content in 

thematic analysis modality. Among the findings in the research, it was observed that the State 

responsible for ensuring the effectiveness of this right has shown fragility in the fulfillment of 

its duties, according to the interviewees. This vulnerability, consequently reflects in the 

increase in the judicialization of health, which according to the prosecutors, is a growing and 

complex scenario of work in their daily lives. In the interviewees' speech, it is identified that 

the academic background of the Bachelor in Law presents gaps related to the study of public 

social policies, among them public health policies. It can be said that there is a fragility in the 

understanding of MP agents in relation to public health policies, requiring a deeper analysis of 

the scientific field for studies exploring MP and Collective Health. 

 

Keywords: Right to health. Public ministry. Public policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura no Brasil pós-segunda guerra mundial, apresentava grandes restrições na 

execução de direitos fundamentais para a vida da sociedade. Evidenciado pelo longo período 

de ausência de democracia implementado através do governo militar, vigente entre 1964 e 

1985.  Diante disso, o dia 5 de outubro de 1988 pode ser mencionado como o marco mais 

importante para reversão deste cenário, por causa da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil que assegurou por lei, direitos até então inexistentes para a 

sociedade. 

Na Carta Magna de 1988, o conjunto de direitos legalmente adquiridos trouxe 

importantes avanços para a sociedade, disposto em vários de seus artigos, dentre eles, os 

artigos 196 a 200, que diz respeito ao reconhecimento da saúde como direito de cidadania. 

Essa conquista foi fruto de reivindicações da sociedade. Ficando respaldado por lei que o 

Estado tem o dever de garantir integralmente o acesso aos serviços de saúde a todos os 

brasileiros e estrangeiros que aqui residem. A saúde foi estabelecida como direito 

fundamental, assegurando assim um tratamento integral e gratuito a todos os brasileiros, 

independentemente de classe social, etnia, religião, raça e localização. 

A partir da CF 1988, a saúde assume interpretações abrangentes, enxergando o 

indivíduo de forma integral e elencando uma visão biopsicossocial do processo saúde-doença. 

Como forma de subsidiar ao cumprimento dessa nova concepção de saúde, no ano de 1990, 

foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Com sua regulamentação pela lei Nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e pela 

lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

da saúde, que ficaram conhecidas como leis orgânicas da saúde. 

Diante do compromisso assegurado na carta constitucional, em relação à saúde, 

juntamente com os avanços e modificações na área de assistência à saúde da população houve 

uma reorganização das políticas públicas de saúde, que têm por objetivo trabalhar na 

integração entre as proposta do governo e a melhoria da situação de saúde da população, 

garantindo assim uma assistência de forma integral, universal e equânime a todos os cidadãos.  
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Para que esse direito e outros fossem efetivados, enxergou-se a necessidade de atribuir 

a um órgão a missão de fiscalizar a efetivação do cumprimento desse direito. Ficou disposto 

na Carta Magna de 1988, em seu art. 127, que o Ministério Público (MP) tem a 

obrigatoriedade de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis. A importância de sua atuação já foi pauta em importantes 

discussões que defendem a consolidação plena da saúde pública no Brasil. 

Vários momentos institucionais do controle social no campo da saúde, em seus 

documentos oficiais, reafirmam a importância do MP para a consolidação efetiva da prestação 

dos serviços de saúde. Podem-se destacar como marcos importantes o relatório final da 10ª 

Conferência Nacional de Saúde, no qual se faz menção sobre o dever do MP de assegurar o 

cumprimento da lei maior em prol da garantia do direito à saúde. A Carta de Palmas em 

Defesa da Saúde (1998), destaca a importância do papel fiscalizador que o órgão desempenha 

para garantia da assistência universal, igualitária e integral. A Carta de Salvador em Defesa da 

Saúde (2004), que traz a defesa da saúde como principal elemento, e o Plano Nacional de 

Atuação do Ministério Público em Saúde, de 2006, são também documentos que explicitam 

os estímulos formais para a atuação do MP na área da saúde pública. 

Ao verificar a trajetória do MP no Brasil, identifica-se que sua criação teve o intuído 

de estabelecer um órgão que defendesse os interesses do Estado. Com a Constituição de 1988, 

ficou disposto a conjuntura de atuação do novo MP, a instituição deixou de ser um órgão 

ligado ao poder executivo e passou a desenvolver sua própria autonomia, com a nova 

conjuntura estabelecida, observa-se que as mudanças ocorridas em suas atribuições buscam 

maior intervenção do órgão para com os direitos e interesses de ordem social. 

Para identificação dos profissionais que atuam no MP (promotores e procuradores) 

utiliza-se nesse trabalho o termo agente do MP. Emprega-se a denominação de agente para 

identificar a pessoa responsável por atuar em determinada função dentro de um ambiente 

profissional. No caso do MP, esses agentes são as “pessoas físicas que exercem cargo/função 

administrativa pertencente ao serviço público” (SANTOS, 2001, p. 32). 

É dever do MP fiscalizar e garantir o cumprimento dos direitos garantidos nas leis 

orgânicas da saúde. Fica sob responsabilidade do MP, e não apenas dele, a efetivação das 

normas constitucionais, atuando a fim de fornecer a fiscalização e o cumprimento das 

políticas públicas. Estas “políticas públicas podem ser definidas como o conjunto de 
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disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam 

as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público” (LUCCHESE, 

2004, p. 03.). Essa relevância foi destaque no relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde, 

em 1996, na qual foi sugerido que “os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde devem exigir 

do Ministério Público a defesa do SUS e das demais políticas que atuam na ampliação e 

manutenção da qualidade de vida da população” (BRASIL, 1996, p.11). 

As possíveis deficiências na oferta do direito à saúde exigem do MP conhecimento 

amplo na área e uma atuação precisa; até por que, nos dias atuais, observa-se um aumento da 

cobrança por vias judiciais e pelo cumprimento e a efetivação de direitos.  A conjuntura atual 

evidencia a relação entre MP e a saúde no que diz respeito à cobrança por via judicial de 

consultas, exames, medicamentos, internações em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI), entre outras solicitações. Exigindo uma compreensão mais aguçada do que realmente é 

essencial para a manutenção da vida, refletindo no impacto que uma demanda individual 

poderá causar à coletividade, e uma valoração da relação entre direito individual e direito 

coletivo. 

Devido a importância da relação entre o MP e a garantia das políticas públicas de 

saúde, e diante da preocupação constante e atual sobre as crescentes demandas que a 

judicialização da saúde levanta, é de fundamental importância para garantia do direito 

constitucional o estudo sobre as práticas de todos os atores envolvidos. Sendo assim, o 

presente estudo tem como objetivo analisar a compreensão dos agentes do MP sobre políticas 

públicas de saúde. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Para efeito desse estudo faz-se necessária a definição de termos frequentes no 

desenvolvimento da análise, a saber os termos compreensão e agente. A compreensão esta 

diretamente relacionada ao ato de entender, dispor de um olhar analítico sobre os 

acontecimentos, “a compreensão não é um simples ato de identificação de informações, mas 

uma construção de sentidos com base em atividades inferenciais” (MARCUSCHI, 2011, p. 

90). A denominação de agente é empregado a pessoa responsável por atuar em determinada 

função dentro de um ambiente profissional. No caso do MP pode-se contar com a atuação de 

um agente público e a pessoa física que exerce cargo/função administrativa pertencente ao 

serviço público (SANTOS, 2001, p. 32). Mais especificadamente os Agentes do Ministério 

Público são os responsáveis por atuar na defesa dos direitos garantidos mediante leis no país. 

A sociedade desenvolve ao longo da história um cenário de lutas em prol da obtenção 

de direitos, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, na busca da garantia de 

condições dignas de vida para toda a população. Dentre essas reivindicações a saúde era tida 

com uma das mais importantes, tendo em vista que a sua ausência compromete todo o meio 

em que os indivíduos vivem.  

Diante das reivindicações obteve-se uma conquista extremamente importante para o 

povo brasileiro, a promulgação da Constituição Federal de 1988. No seu capítulo II, que trata 

dos direitos sociais, mais precisamente em seu Art. 6º, entre outros direitos está incluso o 

direito à saúde. Assegurada como direito social inserida no bojo da seguridade social, no art. 

196 da carta magna, a saúde está definida como: “Direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais 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.” (BRASIL, 1988, p. 153). 

Após a inserção da saúde como direito constitucional, houve a necessidade da 

efetivação desse direito, e para o alcance desse objetivo surgiu à demanda de se estabelecer 

políticas públicas de saúde, garantindo assim os meios para o cumprimento desse direito 

fundamental, “não adianta o mero reconhecimento formal de direitos se eles não vêm 

acompanhados de instrumentos para efetivá-los.” (FERNANDES, 2014, p.273-295 apud 

FREIRE JUNIOR., 2005, p. 48). A implantação de políticas públicas não está a cargo única e 
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exclusivamente dos órgãos gestores do poder executivo, envolvem também a população, 

instituições interessadas e também o poder judiciário. 

A obrigatoriedade do cumprimento dos direitos sociais estabelecidos por lei encontra 

no MP respaldo, através da condição de responsável pela fiscalização e efetivação desses 

direitos. De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 127 “o Ministério 

Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” (BRASIL, 2017, p. 107). 

A missão do Ministério Público é garantir que os direitos assegurados por leis sejam 

cumpridos. Dada a sua importância, vem se tornado cada vez mais indispensável para 

prestação de uma assistência de qualidade a população. 

“A crescente atuação do MP voltada para a efetividade do direito à saúde exige o exame das 

diferentes estratégias adotas, assim como a aferição da forma mais eficiente para que a 

instituição possa, de fato, contribuir para a concretização do direito à saúde” (OLIVEIRA; 

ANDRADE; MILAGRES, 2015, p. 148). 

As grandes mudanças na atuação do MP com relação à saúde vêm acontecendo de 

forma à buscar dos promotores através de contato direto com os atores e usuários do SUS, 

contribuindo assim para que o MP desenvolva um papel de protagonista (BRASIL, 2006). 

Atuando na sua missão de resguardar o direito individual e coletivo, buscando ouvir a voz da 

sociedade, suas reais necessidades e a fiscalização dos recursos destinados à saúde. 

Para proceder a resolutividade das demandas que assegura a efetividade dos direitos 

postos na CF 88, o MP deixou de ser um órgão exclusivamente ligado ao Poder Judiciário e 

seguiu sua atuação também para o campo extrajudicial. Esse novo foco de atuação do MP foi 

mencionado na Lei n. 7.347/1985 e passou por aperfeiçoamento na Lei Maior de 1988 

(OLIVEIRA; ANDRADE; MILAGRES, 2015). 

Com essa mudança o MP passou a ser classificado em duas modalidades de atuação: 

MP demandista e MP resolutivo. Na atuação demandista as ações são transferidas para o 

poder judiciário, ficando ele responsável para a tomada de decisão. A atuação resolutiva “põe 

a instituição como mediadora dos conflitos sociais, prestigiando uma atuação extrajudicial 

que pretende a efetivação dos direitos fundamentais de forma direta, independente do Poder 

Judiciário” (OLIVEIRA; ANDRADE; MILAGRES, 2015, p. 150). assegurando o direito 

garantido por lei, sem plena dependência do Poder Judiciário. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

Analisar a compreensão dos agentes do Ministério Público em relação as políticas públicas de 

saúde. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar a qualificação dos promotores sobre o direito à saúde; 

• Identificar os principais temas relacionados a saúde que demandam o interesse dos 

promotores de justiça; 

• Identificar quais os obstáculos impossibilitam a plena atuação para a concretização do 

direito à saúde junto à população. 

• Refletir sobre os possíveis impactos da compreensão dos agentes do Ministério Público 

na efetivação das políticas de saúde. 
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 COMPREENSÃO DOS AGENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. 

RESUMO 

A garantia do direito à saúde constitucionalmente adquirida apresentou avanços significativos 

relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas de saúde. A atribuição delegada ao 

Ministério Público (MP) de fiscalizar e garantir a sua efetivação vem apresentando-se com 

maior frequência nos últimos anos no cotidiano de trabalho do sistema judiciário brasileiro. 

Este artigo tem por escopo analisar a compreensão dos agentes do Ministério Público sobre as 

políticas públicas de saúde, através de estudo qualitativo, realizado por meio de entrevistas 

com promotores de justiça do interior de Pernambuco sobre políticas públicas de saúde e 

posteriormente utilizando a técnica de análise de conteúdo na modalidade de análise temática. 

Dentre os achados na pesquisa observou-se que o Estado incumbido de garantir a efetividade 

desse direito vem apresentando fragilidade na concretização de seus deveres, segundo os 

entrevistados. Essa vulnerabilidade, consequentemente reflete no aumento da judicialização 

da saúde, que segundo os promotores, é um cenário crescente e complexo de trabalho em seu 

cotidiano. Na fala dos entrevistados identifica-se que a formação acadêmica do Bacharel em 

Direito apresenta lacunas relacionadas ao estudo sobre políticas públicas sociais, dentre elas 

políticas pública de saúde. Pode-se dizer que existe uma fragilidade na compreensão dos 

agentes do MP com relação às políticas públicas de saúde, necessitando de maior 

aprofundamento do campo científico para estudos que explorem a relação MP e Saúde 

Coletiva.  

Palavras-chave: Direito à saúde; Ministério Público; Políticas Públicas. 

 

ABSTRACT 

The guarantee of the constitutionally acquired right to health has made significant advances 

related to the development of public health policies. The attribution delegated to the Public 

Prosecutor's Office (MP) to supervise and guarantee its effectiveness has been appearing more 

frequently in recent years in the daily work of the Brazilian judicial system. This article aims 

to analyze the understanding of public prosecutors on public health policies, through a 

qualitative study, conducted through interviews with prosecutors from the interior of 

Pernambuco on public health policies and later using the analysis technique content in 
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thematic analysis modality. Among the findings in the research, it was observed that the State 

responsible for ensuring the effectiveness of this right has shown fragility in the fulfillment of 

its duties, according to the interviewees. This vulnerability, consequently reflects in the 

increase in the judicialization of health, which according to the prosecutors, is a growing and 

complex scenario of work in their daily lives. In the interviewees' speech, it is identified that 

the academic background of the Bachelor in Law presents gaps related to the study of public 

social policies, among them public health policies. It can be said that there is a fragility in the 

understanding of MP agents in relation to public health policies, requiring a deeper analysis of 

the scientific field for studies exploring MP and Collective Health. 

Keywords: Right to health; Public ministry; Public policy.  

 

INTRODUÇÃO 

A conjuntura no Brasil pós-segunda guerra mundial, apresentava grandes restrições na 

execução de direitos fundamentais para a vida da sociedade. Evidenciado pelo longo período 

de ausência de democracia implementado através do governo militar, vigente entre 1964 e 

1985.  Diante disso, o dia 5 de outubro de 1988 pode ser mencionado como o marco mais 

importante para reversão deste cenário, por causa da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil que assegurou por lei, direitos até então inexistentes para a 

sociedade. 

Na Carta Magna de 1988, o conjunto de direitos legalmente adquiridos trouxe importantes 

avanços para a sociedade, disposto em vários de seus artigos, dentre eles, os artigos 196 a 

200, que diz respeito ao reconhecimento da saúde como direito de cidadania. Essa conquista 

foi fruto de reivindicações da sociedade. Ficando respaldado por lei que o Estado tem o dever 

de garantir integralmente o acesso aos serviços de saúde a todos os brasileiros e estrangeiros 

que aqui residem. A saúde foi estabelecida como direito fundamental, assegurando assim um 

tratamento integral e gratuito a todos os brasileiros, independentemente de classe social, etnia, 

religião, raça e localização. 

A partir da CF 1988, a saúde assume interpretações abrangentes, enxergando o indivíduo de 

forma integral e elencando uma visão biopsicossocial do processo saúde-doença. Como forma 

de subsidiar ao cumprimento dessa nova concepção de saúde, no ano de 1990, foi instituído o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Com sua regulamentação pela lei Nº 8.080, de 19 de 
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setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e pela lei Nº 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde
1
, que 

ficaram conhecidas como leis orgânicas da saúde. 

Diante do compromisso assegurado na carta constitucional, em relação à saúde, juntamente 

com os avanços e modificações na área de assistência à saúde da população houve uma 

reorganização das políticas públicas de saúde, que têm por objetivo trabalhar na integração 

entre as proposta do governo e a melhoria da situação de saúde da população, garantindo 

assim uma assistência de forma integral, universal e equânime a todos os cidadãos.  

Para que esse direito e outros fossem efetivados, enxergou-se a necessidade de atribuir a um 

órgão a missão de fiscalizar a efetivação do cumprimento desse direito. Ficou disposto na 

Carta Magna de 1988, em seu art. 127, que o Ministério Público (MP) tem a obrigatoriedade 

de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis
2
. A importância de sua atuação já foi pauta em importantes discussões que 

defendem a consolidação plena da saúde pública no Brasil. 

Vários momentos institucionais do controle social no campo da saúde, em seus documentos 

oficiais, reafirmam a importância do MP para a consolidação efetiva da prestação dos serviços 

de saúde. Podem-se destacar como marcos importantes o relatório final da 10ª Conferência 

Nacional de Saúde, no qual se faz menção sobre o dever do MP de assegurar o cumprimento 

da lei maior em prol da garantia do direito à saúde
3
. A Carta de Palmas em Defesa da Saúde 

(1998), destaca a importância do papel fiscalizador que o órgão desempenha para garantia da 

assistência universal, igualitária e integral
4
. A Carta de Salvador em Defesa da Saúde (2004), 

que traz a defesa da saúde como principal elemento
5
, e o Plano Nacional de Atuação do 
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Ministério Público em Saúde, de 2006
6
, são também documentos que explicitam os estímulos 

formais para a atuação do MP na área da saúde pública. 

Ao verificar a trajetória do MP no Brasil, identifica-se que sua criação teve o intuído de 

estabelecer um órgão que defendesse os interesses do Estado. Com a Constituição de 1988, 

ficou disposto a conjuntura de atuação do novo MP, a instituição deixou de ser um órgão 

ligado ao poder executivo e passou a desenvolver sua própria autonomia
7
, com a nova 

conjuntura estabelecida, observa-se que as mudanças ocorridas em suas atribuições buscam 

maior intervenção do órgão para com os direitos e interesses de ordem social. 

Para identificação dos profissionais que atuam no MP (promotores e procuradores) utiliza-se 

nesse trabalho o termo agente do MP. Emprega-se a denominação de agente para identificar a 

pessoa responsável por atuar em determinada função dentro de um ambiente profissional. No 

caso do MP, esses agentes são as “pessoas físicas que exercem cargo/função administrativa 

pertencente ao serviço público” 
8
. 

É dever do MP fiscalizar e garantir o cumprimento dos direitos garantidos nas leis orgânicas 

da saúde
9
. Fica sob responsabilidade do MP, e não apenas dele, a efetivação das normas 

constitucionais, atuando a fim de fornecer a fiscalização e o cumprimento das políticas 

públicas. Estas “políticas públicas podem ser definidas como o conjunto de disposições, 

medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 

atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público”
10

. Essa relevância foi 

destaque no relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde, em 1996, na qual foi sugerido 

que “os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde devem exigir do Ministério Público a 

defesa do SUS e das demais políticas que atuam na ampliação e manutenção da qualidade de 

vida da população”
11

. 
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As possíveis deficiências na oferta do direito à saúde exigem do MP conhecimento amplo na 

área e uma atuação precisa; até por que, nos dias atuais, observa-se um aumento da cobrança 

por vias judiciais e pelo cumprimento e a efetivação de direitos.  A conjuntura atual evidencia 

a relação entre MP e a saúde no que diz respeito à cobrança por via judicial de consultas, 

exames, medicamentos, internações em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 

entre outras solicitações. Exigindo uma compreensão mais aguçada do que realmente é 

essencial para a manutenção da vida, refletindo no impacto que uma demanda individual 

poderá causar à coletividade, e uma valoração da relação entre direito individual e direito 

coletivo. 

Devido a importância da relação entre o MP e a garantia das políticas públicas de saúde, e 

diante da preocupação constante e atual sobre as crescentes demandas que a judicialização da 

saúde levanta, é de fundamental importância para garantia do direito constitucional o estudo 

sobre as práticas de todos os atores envolvidos. Sendo assim, o presente estudo tem como 

objetivo analisar a compreensão dos agentes do MP sobre políticas públicas de saúde. 

 

MÉTODO  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo. A 

pesquisa qualitativa busca obter a interpretação dos fenômenos, sendo assim, o trabalho foi 

realizado no cenário habitual do objeto estudado, buscando o posicionamento fidedigno 

daqueles que fornecem as informações. Apresenta um caráter descritivo, por descrever 

criteriosamente os fatos e fenômenos da realidade em pauta, podendo também designar 

compreensões diferentes das existentes
12

. Essa abordagem permite a ampliação do 

conhecimento do mundo jurídico que envolve a garantia do direito à saúde. 

O estado de Pernambuco, lugar do estudo, é composto por 184 municípios mais a Ilha de 

Fernando de Noronha. Visando ofertar aos municípios condições para a efetivação dos 

princípios e diretrizes do SUS, através da descentralização e regionalização, foram 

implantadas 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) e definidas 11 Microrregiões de Saúde. 

Cada Geres é responsável pela coordenação e articulação dos serviços de suas 

Microrregiões
13

. Essas subdivisões das Regiões de Saúde foram criadas para promover maior 
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acesso aos usuários, servindo de base para o planejamento e a articulação das ações de 

gestão
14

. 

Os órgãos do MP escolhidos para o estudo foram de quatro cidades do interior pernambucano, 

duas pertencentes à II Geres, e duas à I Geres.  Especificamente, os municípios envolvidos no 

estudo fazem parte da II, IV e V Microrregião de Saúde do estado de Pernambuco. 

Os critérios que contribuíram para a definição desses municípios foram entre outros, o fato de 

poder obter a compreensão dos agentes do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) com 

relação às políticas públicas de saúde, que atuam em cidades de menor porte. Como o estudo 

se propõe a analisar uma categoria subjetiva que é a “compreensão”, entende-se no estudo que 

o termo compreensão está diretamente relacionado ao ato de entender, dispor de um olhar 

analítico sobre os acontecimentos. “A compreensão não é um simples ato de identificação de 

informações, mas uma construção de sentidos com base em atividades inferenciais”
15

.  

O estudo teve como população alvo os promotores de justiça, diante de sua importante função 

desenvolvida junto à sociedade em defesa dos direitos sociais indisponíveis, são os 

promotores, juntamente com a instituição MP, que atuam em defesa das demandas da 

sociedade, “intervindo nos antigos e novos espaços de negociação política como órgão 

mediador, regulador e corretor das desigualdades sociais”
16

. Foram inclusos na pesquisa 

quatro agentes do MP que atuam nas cidades em questão, independentemente do tempo de 

atuação nas mesmas, mediante a sua disponibilidade de contribuir com o estudo.  

No primeiro momento, houve o contato via telefone com as secretarias dos órgãos do MP, em 

busca de informações sobre os requisitos impostos pelos agentes para a concessão da 

entrevista. No segundo momento, deram-se visitas às sedes do MP dos referidos municípios, 

com o objetivo de expor a relevância do estudo para a sociedade. Posteriormente, houve a 

realização da entrevista gravada para obter as respostas dos agentes do MP em relação à 

pesquisa proposta, sua transcrição e a análise do conteúdo. 
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O material devidamente transcrito foi estudado pela pesquisadora responsável, para a 

realização da análise de conteúdo, utilizando-se da modalidade de análise temática para a 

organização dos dados da pesquisa, “buscando descobrir os núcleos que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem algo para o objeto analítico visado”
15

, 

análise composta por três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação, processada a partir de um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens
17

.  

Todos os participantes entrevistados assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Pernambuco (CEP-UPE) sob a CAAE: 71475517.0.0000.5208. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

O estudo analisou a compreensão que os agentes do MP, promotores de justiça de quatro 

cidades do interior de Pernambuco, tem sobre políticas públicas de saúde. Buscando 

identificar quais os obstáculos impossibilitam a plena atuação para a concretização do direito 

à saúde junto à população. O primeiro momento da análise das quatro entrevistas realizadas 

com os agentes do MP levou a identificação de três categorias temáticas, a saber: a primeira 

traz a fragilidade de compromisso do Estado na efetivação do direito à saúde; a segunda 

categoria refere-se à tônica relatada pelos promotores sobre o crescimento desordenado da 

judicialização da saúde; e a terceira e última categoria identificada diz respeito a deficiência 

no ensino do Direito sobre políticas públicas, políticas sociais e direito à saúde.  

Fragilidade do Estado na efetivação do direito à saúde. 

O direito à saúde garantido constitucionalmente em 1988 e através de legislação ordinária, 

assegurou que todos, sem exceções, devem usufruir de uma assistência integral aos serviços 

de saúde. Portanto, ficou sob a responsabilidade dos três entes federativos; união, estados e 

municípios, a disponibilização da assistência à saúde de acordo com o grau de necessidade e 

particularidade dos usuários, conforme artigo 23, II da CF. Os achados na pesquisa indicam 
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que na prática vivenciada pelos agentes do MP, o Estado “é falho” no que diz respeito ao 

cumprimento efetivo do seu papel junta à sociedade. 

“Com todos os direitos que foram guardados à população na área de saúde em 1988, 

tanto a nível estadual quanto à federal, não vem conseguindo cumprir de fato, a 

efetivação desses direitos” (Entrevistado II). 

Para os entrevistados existe um desajuste na atuação estatal em oferecer os serviços e ações de 

saúde integralmente necessitados pela sociedade. Sem um maior aprofundamento teórico e 

sem demonstrarem exatamente a origem dos problemas, os promotores identificam que essa 

política pública caracterizada pela não ação do Estado em determinada política de saúde 

acabam desenvolvendo impasses que ocasionam falhas na resolução das demandas e na oferta 

dos serviços e ações de saúde. 

“A dificuldade principal sem sombra de dúvidas é a falha do poder público [...] das 

próprias condições de funcionamento das próprias unidades de saúde sejam 

municipais, sejam estaduais, sejam de baixa complexidade de grande complexidade. 

Hoje em dia nós nos debruçamos por um poder público [...] que deixa bastante a 

desejar na prestação desse serviço de saúde e isso eu falo de todas as esferas [...] 

essa falha do Estado e essa sua incapacidade de responder a demanda da 

sociedade[...]com certeza demonstra-se como a principal dificuldade que temos hoje, 

na atuação e garantia do direito indisponível a saúde.” (Entrevistado III). 

Na compreensão dos promotores, o Estado é o principal responsável pelo descumprimento das 

leis constitucionais que reflete diretamente no déficit da oferta de serviços e/ou assistência a 

toda população. Isso é contraditório ao preconizado e vem deixando claro a lacuna existente 

que contradiz o que preconiza a Lei Maior de 1988 e comprovando que “vivemos ainda um 

ambiente em que existe déficit de efetividade de uma série de direitos, não sendo o direito 

fundamental à saúde uma exceção”
18

.  

“O mais difícil são as limitações que o Estado oferece em termos de vagas nos 

hospitais, medicação, principalmente com as medicações de média e maior 

complexidade, essa é uma grande luta que se tem” (Entrevistado II). 

No Brasil, fica sob a responsabilidade do Estado a organização e oferta dos deveres legais de 

proteção da saúde, no âmbito individual e coletivo, e de prover os meios para o cuidado de 
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todos os cidadãos
19

. Por esse motivo, se o Estado não desenvolver suas atribuições de forma 

organizada e correspondente às necessidades sociais desencadeará, na escassez dos direitos, a 

procura por meios judiciais para a sua efetivação, considerando a condição da saúde como 

direito subjetivo. “O direito à saúde é um direito subjetivo com dimensão social, assim, no 

momento em que se o evoca para denegá-lo ou reconhecê-lo, a decisão deve considerar, caso 

a caso, a dimensão da repercussão social da decisão individual proferida”
20

. 

Judicialização como garantia do direito: a atuação do MP. 

O ato de judicializar diz respeito a questões relevantes do ponto de vista político, social ou 

moral que estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário
21

. A judicialização da 

saúde é a reivindicação por via judicial pela concretização do direito à saúde, seja ela oriunda 

de demanda individual ou coletiva. No cenário democrático atual, a debilidade na plena 

efetivação da assistência à saúde vem ocasionando um crescimento significativo da 

judicialização. Fenômeno que foi surgindo com o passar dos anos, oriundos de reivindicações 

pelo cumprimento dos direitos assegurados constitucionalmente. 

Essa exigibilidade está se tornando nos últimos anos uma prática rotineira na atuação do MP. 

A exigibilidade do direito coletivo e/ou individual de forma judicial tem se tornado frequente 

com base na prestação da assistência integral deficitária oriunda das três esferas de governo e 

do mau gerenciamento dos serviços públicos, do sistema. 

“A Judicialização da saúde é praticamente uma tônica do MP atual, e em face 

principalmente das falhas do poder público Estatal” (Entrevistado III). 

“A judicialização da saúde [...] infelizmente se faz necessário muitas vezes em 

virtude das demandas públicas. Em comparação com a inversa do poder público em 

atender as demandas sociais, por isso que tem que se judicializar. Em função da 

inércia do poder publico” (Entrevistado IV). 

As ações judiciais vêm sendo pleiteadas com maior frequência em prol da obtenção de 

assistência à saúde, os procedimentos requeridos vão desde medicação, disponível na rede de 
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atenção básica, até procedimentos de alta complexidade, as demandas que por muitas vezes 

solicitam serviços e ações de saúde no âmbito nacional e internacional, geralmente de altos 

custos financeiros. Diante da CF 1988, que assegura o direito à saúde de forma integral e 

sendo o MP o órgão responsável por garantir e defender os direitos dos cidadãos é inevitável a 

não reivindicação em algum momento desse direito por via do judiciário ou MP. “Uma vez 

positivado constitucionalmente, o direito à saúde, estendido a todos, passou a ser reivindicado 

judicialmente como direito subjetivo público, contra o Estado” 
22

. 

 “A judicialização tem aumentado bastante [...] tanto a nível Estadual quanto Federal 

não vem conseguindo cumprir de fato, a efetivação desses direitos, de modo 

espontâneo, então a população através do Ministério Público através da Defensoria 

Pública vem pleiteando esses direitos [...] através do poder judiciário, por conta 

justamente da omissão do Estado em efetivá-los.” (Entrevistado II). 

“O povo procura muito o MP pra gente entrar com ações principalmente para obter 

remédios, fornecimento de remédios, e são remédios caríssimos” (Entrevistado I). 

Os Agentes do MP relatam que são inúmeras as demandas recebidas solicitando o 

cumprimento do direito a assistência à saúde, por diversas causas: omissão do Estado em 

disponibilizar serviços essências, condição rara de saúde, sistema desorganizado, bens e 

serviços indispensáveis em muitos casos para a manutenção da vida, como exames e 

medicamentos. 

“Tá muito grande a judicialização mesmo porque o sistema... Sistema que não atua 

muito bem”. (Entrevistado I). 

“Judicialização da saúde acaba sendo uma alternativa inevitável para a nossa atuação 

[...] e quando for necessários eu pelos menos continuarei fazendo” (Entrevistado III). 

No âmbito do MP, antes do procedimento de judicialização de fato, dependendo do caso, 

procura-se resolver consensualmente, não se obtendo sucesso, aciona-se o sistema judiciário 

que dispõe da judicialização para se garantir o direito. Esse artifício para a garantia do direito 

à saúde apresenta uma complexidade considerável para os agentes. A “judicialização da 
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saúde”, fenômeno multifacetado, expõe limites e possibilidades institucionais estatais e 

instiga a produção de respostas efetivas pelos agentes públicos, do setor
23

. 

Deficiência na formação do MP sobre políticas públicas de saúde. 

As possíveis dificuldades que os agentes do MP enfrentam para atuar nas questões 

relacionadas à saúde podem ter origem nas limitações da formação acadêmica em Direito, 

graduação essa que é pré-requisito crucial para o exercício da função. Os principais requisitos 

para o ingresso como agente do MP é ser Bacharel em Direito, devidamente habilitado pela 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e obter experiência na atuação como advogado. 

Posteriormente, à aprovação do concurso, segundo relata os entrevistados, é realizado um 

curso introdutório sobre a prática diária do promotor, neste uma noção introdutória sobre 

saúde publica é ofertada de forma sucinta. 

“Existe o curso de integração, quando tão logo sai a nomeação nós passamos 30 

dias, ouvindo palestras e participando de alguns processos, o chamado curso de 

integração, para depois ir atuar nas comarcas” (Entrevistado IV). 

“Existe um curso de formação [...] durou pouco mais de um mês, a gente teve um 

curso com membros do MP, mais experientes que nós, também eles nos passaram as 

suas experiências, o convívio práticos. Tentaram aproximar a gente; fazer uma 

adaptação ao que nos esperava” (Entrevistado III). 

Embora os agentes do MP disponham dessa formação inicial sobre suas práticas e do 

ambiente que será explorado, fica claro na fala dos mesmos, que há uma limitação em sua 

formação no que diz respeito às políticas públicas de saúde. 

“Tivemos uma palestra com o pessoal do SUS, não estou lembrado o nome da 

pessoa porque faz muito tempo. [...] inclusive uma senhora ela deu uma palestra a 

gente sobre Políticas Públicas, o que a gente poderia fazer no interior com relação à 

saúde” (Entrevistado I). 

Esse contato deficiente do promotor com o campo da saúde pública apresenta-se frágil na 

própria fala dos promotores, os entrevistados relatam carência na propagação do tema saúde 

pública em sua formação acadêmica. 
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“È... pra ser bem honesto durante a faculdade esse tema de judicialização, de 

controle, de apoio as políticas públicas ele não foi tão difundido [...] minha 

experiência com políticas públicas originou-se eminentemente aqui agora dentro da 

minha atuação no MP” (Entrevistado IV). 

Por se deparar com demandas consideradas não habituais na sua atuação cotidiana, os 

promotores vivenciam várias lacunas no processo de respaldar o direito do cidadão. As 

dificuldades para pleitear esses direitos estão inseridos na complexidade que envolve a 

relação entre o Estado e o MP. O excesso de recursos utilizados pelo Estado na tentativa de 

evitar as cobranças são obstáculos para a concretização do processo e sugeridas com uma das 

dificuldades para atuação nos processos/ações relacionados à saúde. 

“A principal dificuldade são os processos complexos [...] contra a Fazenda Pública, 

então a Fazenda Pública ela tem um excesso de judicialização, assim no sentido que 

ela recorre de tudo [...] na verdade ela entra com agravo, agravo é o seguinte, o juiz 

dá uma decisão preliminar, é chamado o Estado [...] vem uma procuradora. Qualquer 

que seja o valor, já entra com o agravo para o tribunal suspender, o tribunal quase 

sempre não tem dado ganho de causa ao Estado, e ele recorre, ou seja, é o excesso 

de recurso que o Estado tem” (Entrevistado I). 

Segundo os agentes do MP, atuar em processos relacionados à saúde pública demanda tempo 

e exigem conhecimentos específicos sobre o assunto, uma das dificuldades relatada pelos 

promotores diz respeito à complexidade desses processos, com a intenção de suprir essa 

fragilidade, seus membros podem contar, em Pernambuco, com o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias (CAOP), ele é responsável pelo suporte das áreas específicas, no 

caso a saúde, auxiliando na tomada de decisão de modo a promover subsídios para os 

desfechos das demandas. 

“A gente tem um CAOP, se chama Centro de Atendimento as Promotorias que é 

quando a matéria exige um estudo maior, uma dedicação maior. A gente passa um 

email para eles, um email institucional, então eles mandam as peças, os modelos, as 

minutas das ações, eles mandam cartilhas, eles dão auxilio a gente para isso” 

(Entrevistado I). 

O estudo das demandas recebidas relacionadas à saúde tem exigido do agente do MP um olhar 

diferenciado, pois, trata-se de um campo “novo” de atuação. O ensino do Direito no Brasil 

precisa adotar modelos curriculares que abordem pontos cruciais do presente momento da 

sociedade, contribuindo efetivamente para o agir dos operadores do Direito, desarticulando 

assim o aumento de casos “simples” que se aglomeram no sistema de justiça brasileiro, e 
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provocando arranjos na gestão pública que muitas vezes conflituam com as bases da 

organização do sistema de saúde. 

A emergência dos chamados “novos direitos”, preocupados sobre tudo com as 

relações interdisciplinares e com as dimensões sociais, políticas, econômicas e 

culturais da sociedade faz-se necessária, destacando-se, a ênfase na formação em 

conteúdos transdisciplinares daqueles que vão operar os Sistemas de Justiça. 

Portanto, não se trata simplesmente de criar disciplinas ou produzir um currículo 

bem elaborado, o importante é que a interdisciplinaridade e a transversalidade se 

alimentem mutuamente, desembocando na transdisciplinaridade dos cursos de 

direito brasileiros
24

. 

Estimular uma nova compreensão da realidade através da transdisciplinaridade é essencial 

para o desenvolvimento de serviços/ações da justiça voltado a garantia da integralidade social 

do cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente pesquisa analisou a compreensão dos agentes do MP sobre políticas públicas de 

saúde. O direito à saúde constitucionalmente assegurada em 1988, e regulamentado pelas leis 

8.080 e 8.142 de 1990, ambas atuam como base para o funcionamento do SUS. As referidas 

leis deixaram em evidência que é dever dos entes federativos ofertar serviços de saúde em 

uma proporção suficiente para as demandas da sociedade. O descumprimento desse dever 

ocasiona reivindicação judicial pela sua efetivação.  

A mesma constituição que declara a saúde como direito também atribui ao MP, entre outras 

funções, a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. Com direitos garantidos e o 

estabelecimento de um órgão responsável por exigir a sua efetividade, é de considerável 

importância que nos debruçamos neste universo que integra o agir e a relação destas duas 

importantes instituições.   

A realização desta pesquisa possibilitou explorar, o campo que engloba saúde pública e MP a 

partir da visão dos promotores. Diante do conteúdo obtido realizaram-se as devidas análises, e 
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posteriormente a construção de três categorias com a finalidade de estudar o conteúdo 

coletado.  

A primeira categoria identificada diz respeito à fragilidade do Estado na efetivação do direito 

à saúde, evidencia-se nas falas dos entrevistados que o Estado não vem conseguindo cumprir 

como deveria suas responsabilidades para com a assistência à saúde pública. Para eles, esse 

descomprometimento do poder público em oferecer serviços públicos de saúde conforme as 

demandas estabelecidas, fragiliza o processo de assistência à população e aumenta o 

acionamento do MP e sistema judiciário na busca por serviços e ações de saúde, seja uma 

demanda individual e/ou coletiva. Contrariando assim o que diz a CF1988 sobre a 

obrigatoriedade do Estado em organizar e oferecer os serviços de acordo com as 

particularidades de cada região, considerando a subjetividade desta assistência. 

Na segunda categoria foi abordado pelos promotores a judicialização da saúde como garantia 

para a sua efetividade, lançando um olhar sobre a atuação do MP nesta situação. De acordo 

com os dados da pesquisa os agentes do MP identificam a judicialização como um “mal 

necessário” para a efetivação da assistência à saúde. A cobrança pela efetividade do direito 

perante a justiça é considerada pelos promotores como uma atuação complexa, pois atuar em 

processos contra a fazenda publica requer tempo, pelo excesso de recursos que ela apresenta, 

tempo esse que em muitos dos casos não se dispõe devido a gravidade/necessidade do 

solicitante. É consideravelmente grande o aumento da judicialização desenvolvido nos 

últimos anos, reflexo da deficiência no gerenciamento do Estado para com as suas políticas 

públicas de saúde. Porém, é inevitável abster-se dela quando se trata da garantia de direito 

constitucionalmente assegurado e indispensável para manutenção da vida.   

A terceira e última categoria levantada nesta pesquisa diz respeito à abordagem sobre políticas 

públicas de saúde no curso de bacharel em Direito. Ao assumir a função de promotor o 

bacharel em Direito, devidamente aprovado no concurso para o cargo, realiza um curso 

introdutório, é neste momento que ele vivência as práticas das suas funções. É também neste 

momento, segundo relatos dos entrevistados, que eles têm contato mais preciso, ou o primeiro 

contato, com relação às políticas públicas de saúde. Esse contato “tardio” dos agentes do MP 

com as políticas públicas de saúde vem se tornando um empecilho para a prática cotidiana de 

trabalho, por unanimidade, todos relatam que na sua formação acadêmica não obtiveram 

contato obrigatório com disciplinas que abordassem temas relacionados diretamente à saúde. 

Embora que para a resolução de casos na área da saúde eles utilizam-se do apoio do CAOP, é 
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importante que os mesmos tenham conhecimento sobre a questão, afinal o promotor é o 

responsável por garantir o cumprimento efetivo dos direitos do Cidadão. 

Ao analisar os resultados da pesquisa, observa-se que existe uma fragilidade na compreensão 

dos agentes do MP com relação às políticas públicas de saúde, evidenciando um campo pouco 

explorado na sua formação acadêmica e consequentemente refletindo no cotidiano de trabalho 

dos mesmos. Sendo o agente do MP responsável pela garantia da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos direitos sociais indisponíveis. Os resultados desta pesquisa confirmam a 

nossa hipótese inicial, o ensino do Direito apresenta-se falho com relação à abordagem sobre 

políticas públicas de saúde. Considerando que as políticas públicas sociais, especificamente as 

políticas de saúde, podem ser diretrizes para a implementação de políticas publicas gerais, 

cabe uma abordagem mais aprofundada e direcionada na formação de Direito.  

Ainda há uma escassez de estudos explorando essa relação, MP e saúde pública, pois trata-se 

de um campo novo, de literatura deficiente. Estudar a compreensão que o MP tem sobre saúde 

é fundamental para a construção e desenvolvimento das ações relacionadas a cobrança pela 

garantia do direito. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de outras pesquisas em 

ambas as áreas, Direito e Saúde Coletiva, com o propósito de explorar esse rico e interessante 

campo de estudo, além de levar informações para a comunidade cientifica e geral sobre a 

indispensável relação existente entre MP e políticas públicas de saúde.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa analisou a compreensão dos agentes do MP sobre políticas 

públicas de saúde. O direito à saúde constitucionalmente assegurada em 1988, e 

regulamentado pelas leis 8.080 e 8.142 de 1990, ambas atuam como base para o 

funcionamento do SUS. As referidas leis deixaram em evidência que é dever dos entes 

federativos ofertar serviços de saúde em uma proporção suficiente para as demandas da 

sociedade. O descumprimento desse dever ocasiona reivindicação judicial pela sua efetivação.  

A mesma constituição que declara a saúde como direito também atribui ao MP, entre 

outras funções, a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. Com direitos 

garantidos e o estabelecimento de um órgão responsável por exigir a sua efetividade, é de 

considerável importância que nos debruçamos neste universo que integra o agir e a relação 

destas duas importantes instituições.   

A realização desta pesquisa possibilitou explorar, o campo que engloba saúde pública 

e MP a partir da visão dos promotores. Diante do conteúdo obtido realizaram-se as devidas 

análises, e posteriormente a construção de três categorias com a finalidade de estudar o 

conteúdo coletado.  

A primeira categoria identificada diz respeito à fragilidade do Estado na efetivação do 

direito à saúde, evidencia-se nas falas dos entrevistados que o Estado não vem conseguindo 

cumprir como deveria suas responsabilidades para com a assistência à saúde pública. Para 

eles, esse descomprometimento do poder público em oferecer serviços públicos de saúde 

conforme as demandas estabelecidas, fragiliza o processo de assistência à população e 

aumenta o acionamento do MP e sistema judiciário na busca por serviços e ações de saúde, 

seja uma demanda individual e/ou coletiva. Contrariando assim o que diz a CF1988 sobre a 

obrigatoriedade do Estado em organizar e oferecer os serviços de acordo com as 

particularidades de cada região, considerando a subjetividade desta assistência. 

Na segunda categoria foi abordado pelos promotores a judicialização da saúde como 

garantia para a sua efetividade, lançando um olhar sobre a atuação do MP nesta situação. De 

acordo com os dados da pesquisa os agentes do MP identificam a judicialização como um 

“mal necessário” para a efetivação da assistência à saúde. A cobrança pela efetividade do 

direito perante a justiça é considerada pelos promotores como uma atuação complexa, pois 

atuar em processos contra a fazenda publica requer tempo, pelo excesso de recursos que ela 
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apresenta, tempo esse que em muitos dos casos não se dispõe devido a gravidade/necessidade 

do solicitante. É consideravelmente grande o aumento da judicialização desenvolvido nos 

últimos anos, reflexo da deficiência no gerenciamento do Estado para com as suas políticas 

públicas de saúde. Porém, é inevitável abster-se dela quando se trata da garantia de direito 

constitucionalmente assegurado e indispensável para manutenção da vida.   

A terceira e última categoria levantada nesta pesquisa diz respeito à abordagem sobre 

políticas públicas de saúde no curso de bacharel em Direito. Ao assumir a função de promotor 

o bacharel em Direito, devidamente aprovado no concurso para o cargo, realiza um curso 

introdutório, é neste momento que ele vivência as práticas das suas funções. É também neste 

momento, segundo relatos dos entrevistados, que eles têm contato mais preciso, ou o primeiro 

contato, com relação às políticas públicas de saúde. Esse contato “tardio” dos agentes do MP 

com as políticas públicas de saúde vem se tornando um empecilho para a prática cotidiana de 

trabalho, por unanimidade, todos relatam que na sua formação acadêmica não obtiveram 

contato obrigatório com disciplinas que abordassem temas relacionados diretamente à saúde. 

Embora que para a resolução de casos na área da saúde eles utilizam-se do apoio do CAOP, é 

importante que os mesmos tenham conhecimento sobre a questão, afinal o promotor é o 

responsável por garantir o cumprimento efetivo dos direitos do Cidadão. 

Ao analisar os resultados da pesquisa, observa-se que existe uma fragilidade na 

compreensão dos agentes do MP com relação às políticas públicas de saúde, evidenciando um 

campo pouco explorado na sua formação acadêmica e consequentemente refletindo no 

cotidiano de trabalho dos mesmos. Sendo o agente do MP responsável pela garantia da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais indisponíveis. Os resultados desta 

pesquisa confirmam a nossa hipótese inicial, o ensino do Direito apresenta-se falho com 

relação à abordagem sobre políticas públicas de saúde. Considerando que as políticas públicas 

sociais, especificamente as políticas de saúde, podem ser diretrizes para a implementação de 

políticas publicas gerais, cabe uma abordagem mais aprofundada e direcionada na formação 

de Direito.  

Ainda há uma escassez de estudos explorando essa relação, MP e saúde pública, pois 

trata-se de um campo novo, de literatura deficiente. Estudar a compreensão que o MP tem 

sobre saúde é fundamental para a construção e desenvolvimento das ações relacionadas a 

cobrança pela garantia do direito. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de outras 

pesquisas em ambas as áreas, Direito e Saúde Coletiva, com o propósito de explorar esse rico 
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e interessante campo de estudo, além de levar informações para a comunidade cientifica e 

geral sobre a indispensável relação existente entre MP e políticas públicas de saúde. 
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ANEXO A – NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO NA REVISTA DE DIREITO 

SANITÁRIO 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

A apresentação formal do trabalho deverá seguir as normas atualizadas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Os trabalhos destinados às seções "Artigos Originais" e "Tema em Debate" deverão ter no 

máximo 50 mil caracteres, incluídos os espaços e as referências.  

Os trabalhos destinados à seção "Jurisprudência em Perspectiva / Comentários" podem ter até 

20 mil caracteres, com espaços e referências. 

As resenhas devem ter até 10 mil caracteres, com espaços e referências. 

A formatação dos trabalhos é a que segue: 

 margens: superior e inferior 2,5 cm; direita e esquerda 3 cm; 

 parágrafo: justificado, com espaço de 1,5 entrelinhas e sem recuo à esquerda (mesmo 

no início); 

 fonte do texto: Times New Roman 12; 

 paginação: rodapé, à direita, em fonte Arial 10; e 

 notas de rodapé: fonte Arial 9. 

1. Itens essenciais  

Os artigos submetidos à Revista de Direito Sanitário devem apresentar uma FOLHA DE 

ROSTO com os seguintes elementos (ver modelo em Anexo II, na página eletrônica da 

Revista: www.revistas.usp.br/rdisan). 

 nome(s) completo(s) do(s) autor(es), seguido(s) de sua qualificação profissional: 

titulações acadêmicas, cargo(s) que ocupa(m) e instituição(ões) à(s) qual(is) é (são) 

vinculado(s) atualmente, incluindo a indicação da cidade, estado e país; 

 nome, endereço e e-mail do(s) autor(es) responsável(is) pelo artigo; 

 título, elaborado de forma clara e concisa, nos idiomas português e inglês, com no 

máximo 20 palavras; e 

 resumo e palavras-chave, nas versões português e inglês. 

1.1. Resumo / Abstract 

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases completas e objetivas e não de 

uma enumeração de tópicos, não deve ultrapassar 250 palavras. Deve ser apresentado em 

português e inglês. Para redação dos resumos devem ser observadas as recomendações da 

ABNT - NBR 14724. 

 indicar o objeto do trabalho; 

 descrever de forma concisa os métodos utilizados; 

 relacionar os resultados em ordem lógica; 
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 discutir a compatibilidade ou não entre resultados obtidos e as investigações 

anteriores; 

 não adjetivar; 

 empregar termos geralmente aceitos e não apenas os de uso particular; 

 redigir em um único parágrafo, em espaço simples. 

1.2. Palavras-Chave / Keywords 

As palavras-chave devem ser apresentadas logo abaixo do resumo e não podem ultrapassar o 

total de cinco (5) termos. 

As palavras-chave devem ser constituídas de termos representativos do conteúdo do trabalho 

e devem ser apresentadas em português e inglês (NBR 6028). 

A Revista de Direito Sanitário recomenda o uso do DeCS – Descritores em Ciências da 

Saúde, criado pela BIREME, para seleção de descritores. Disponível em: 

< http://decs.bvs.br>. 

 Observação: clicar em “Consulta ao DeCS”, em seguida, clicar em “Consulta por 

Índice Hierárquico”. Depois, em “Saúde Pública” e, finalmente, em “Direito Sanitário”. 

As palavras-chave enviadas pelos autores poderão ter a terminologia adaptada para a 

linguagem estruturada de um thesaurus, sem, contudo, implicar alterações no conteúdo dos 

artigos. 

2. Citações, notas e referências 

2.1. Citações 

As citações devem ser indicadas no texto por sistema numérico, obedecendo à ABNT – NBR 

10520/ago. 2002. 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas 

duplas. Exemplo: 

Diz Sueli Dallari
1
: "atualmente, a saúde não tem somente um aspecto individual que respeita 

apenas a pessoa". (Indicar a referência completa em nota de rodapé, incluindo página.) 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 

cm da margem esquerda, com fonte tamanho 10 e sem aspas. Exemplo: 

 Instituídas em área não exclusiva de Estado e que não exijam o exercício do poder de 

autoridade: educação, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente, desporto, turismo, 

comunicação, previdência complementar, assistência social, saúde, dentre outras. (Indicar a 

referência completa em nota de rodapé, incluindo página.) 

2.2. Notas 

As notas de referência devem ser indicadas no rodapé, em ordem crescente, e a primeira 

citação de uma obra deve ter sua referência completa (ABNT – NBR 10520/ago. 2002). 

http://decs.bvs.br/
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São considerados elementos essenciais à identificação de um documento: autor, título, local, 

editora e data de publicação. Indicar a paginação inicial e final, quando se tratar de artigo de 

periódicos, capítulos de livros ou partes de um documento. 

2.3. Referências 

Todas as obras citadas no texto devem obrigatoriamente figurar nas referências e vice-versa. 

Em caso de referências a publicações eletrônicas com DOI, o número DOI deve ser 

informado. 

Apresentar as referências de acordo com os exemplos: 

Livros com autoria específica: 

Piaget, J. Para onde vai a educação?, 7. ed. Rio de Janeiro: J. Olimpio, 1980. 

Livros sem autoria específica: 

O direito sanitário na Constituição brasileira de 1988: normatividade, garantias e seguridade 

social. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 1994. (Série Direito e Saúde, n. 4). 

Capítulos de livros: 

Dallari, Dalmo de Abreu. A bioética e os direitos humanos. In: CostA, Sérgio Ibiapina 

Ferreira; Garrafa, Volnei; Oselka, Gabriel (Orgs.). Iniciação à bioética. Brasília: Conselho 

Federal de Medicina, 1998. p. 231-241.  

Artigos de periódicos: 

ASENSI, Felipe. Responsabilidade solidária dos entes da federação e "efeitos colaterais" no 

direito à saúde. Revista de Direito Sanitário, Brasil, v. 16, n. 3, p. 145-156, dec. 2015. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/111658/109689>. Acesso em: 

09 jun. 2016. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v16i3p145-156. 

Dissertações e teses: 

Bastos, Lisiane de Alcântara. A integração das normas internacionais ao ordenamento 

jurídico brasileiro: o caso da Convenção 158 da OIT – Organização Internacional do 

Trabalho. 1997. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1997. 

Eventos: 

Dallari, Dalmo de Abreu. Características generales dela Constitucionde 1988. In: El Derecho 

a la salud en la nueva Constitución brasileña: exposiciones realizadas en el Ciclo de 

Conferencias sobre Salud en el Desarrollo dela OPS, 1992, New York. Washington: Org. 

Panamericana dela Salud, 1993. 

Documentos eletrônicos: 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/111658/109689
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v16i3p145-156
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Dallari, Sueli Gandolfi. A justiça, o direito e os bancos de dados epidemiológicos. Ciências & 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 633-641, jun. 2007. SciELO Brasil. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/>. Acesso em: 30 set. 2007. 

2.4. Leis, decretos, resoluções, portarias 

Todas as leis, decretos, resoluções, portarias mencionadas no corpo do texto devem ser 

referenciadas APENAS em notas de rodapé. 

Exemplos de referência: 

BRASIL. Câmara dis Deputados. Projeto de Lei n. 7029, de 12 de maio de 2006. Estabelece 

critérios para Estabelece critérios para o registro, produção e dispensação de medicamento 

fracionado. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=324349>. 

Acesso em: 02 ago. 2012. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução n. 44, de 17 de agosto 

de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do 

funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 

farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2009/pdf/180809_rdc_44.pdf>. Acesso em: 02 

ago. 2012. 

3. Outros elementos 

3.1. Nomes de autores mencionados no decorrer do texto devem vir em itálico. 

Exemplo: “De acordo com Sueli Dallari,...” 

3.2. Indicação de artigo, parágrafo, inciso, “alínea” deve ser sempre por extenso; não utilizar 

símbolos. 

Exemplos: 

artigo 7º, parágrafo único 

artigo 6º, inciso II 

artigo 5º, inciso IV, “c” 

3.3. Numeração de seções 

A numeração de seções e subseções dentro do artigo deve seguir o seguinte sistema: 

SEÇÃO 

I. (numeral romano) – Título inicia em maiúscula e deve estar em negrito 

Exemplo: I. O direito à saúde é um dever do Estado e um direito de todos 

Subseções 
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1. (numeral cardinal) - Título inicia em maiúscula e deve estar em negrito 

Exemplo: 1. O direito à saúde como dever do Estado 

1.1. (numeral cardinal) - Título inicia em maiúscula e deve estar em negrito 

Exemplo: 1.1. O dever do Estado e garantir o direito à saúde e a reserva do possível 

Observação: os itens "Introdução", “Considerações finais" e "Referências” não são 

numerados. 

 Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada por nenhuma publicação. 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

3. O trabalho tem título, resumo e palavras-chave em português e em inglês. 

4. A formatação dos trabalhos é a que segue: 

o margens: superior e inferior 2,5 cm; direita e esquerda 3 cm; 

o parágrafo: justificado, com espaço de 1,5 entrelinhas e sem recuo à esquerda 

(mesmo no início); 

o fonte do texto: Times New Roman 12; 

o paginação: rodapé, à direita, em fonte Arial 10; e 

o notas de rodapé: fonte Arial 9. 

5. Todo os autores mencionados no texto estão referenciados em notas de rodapé e vice-

versa. 

6. Todas as obras citadas e utilizadas para a elaboração do texto figuram nas referências 

bibliográficas. 

7. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares - Artigos Originais, 

Tema em Debate, Jurisprudência em Perspectiva / Comentários -, as instruções 

disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

8. O documento "TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS E 

RESPONSABILIDADE DOS AUTORES" foi encaminhado como documento 

suplementar. 

9. A Folha de Rosto foi submetida como documento suplementar. 

  

javascript:openHelp('http://200.144.183.67/ojs/index.php/rdisan/help/view/editorial/topic/000044')
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Declaração de Direito Autoral 

A publicação adota a licença Creative Commons "Atribuição-NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 Internacional" (CC BY-NC-SA). Esta licença permite copiar e 

redistribuir o material publicado, em qualquer meio ou formato, desde que não se faça uso 

comercial dos trabalhos publicados e com a devida citação da fonte. Mais informações sobre a 

licença podem ser encontradas em: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. 

Ao submeter trabalhos para publicação na Revista de Direito Sanitário, os autores aceitam os 

termos desta licença e concordam em ceder os direitos autorais do manuscrito para a 

publicação. Junto com o trabalho, os autores devem enviar o documento de transferência de 

direitos autorais devidamente assinado (ver modelo no Anexo I, na página eletrônica da 

Revista: www.revistas.usp.br/rdisan). 

 Política de Privacidade 

Os nomes e endereços cadastrados neste sistema serão usados exclusivamente pela Revista de 

Direito Sanitário, nos processos de submissão e avaliação de artigos e de comunicação de 

novas edições. 

As informações inseridas neste sistema são sigilosas e não serão disponibilizados a terceiros.  

 

ISSN: 2316-9044 

 

ANEXO II - Folha de rosto para trabalhos submetidos 

Título do manuscrito nos  dois idiomas de publicação (português e inglês) 

Nome dos autores (sem titulação) 

Afiliação institucional: Instituição. Cidade/Estado (sigla), país. 

Apresentação dos autores (minicurrículo com no máximo 70 palavras) 

Autor para correspondência e endereço eletrônico 

Declaração de conflitos de interesses: caso não haja nenhum conflito de interesse, utilizar a 

frase padrão: “Os autores declaram não haver nenhum interesse profissional ou pessoal que 

possa gerar conflito de interesses em relação a este manuscrito” (Ver item Conflitos de 

interesse, em Política Editorial). 

Fontes de financiamento: caso o projeto de pesquisa tenha sido financiado por instituição 

pública e/ou privada, informar o financiamento, de acordo com o seguinte modelo: Nome da 

instituição de fomento. Nome do projeto financiado. Número identificador do projeto. (Ver 

item Fontes de financiamento, em Política Editorial) 

Em caso de trabalho apresentado em evento, deve-se indicar: Nome do evento, 

Cidade/Estado, país, data de Realização dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa. 

Em caso de trabalho que tenha como base tese ou dissertação, deve-se informar: Nome do 
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autor. (ano). Título da tese/dissertação (Dissertação/Tese). Nome da instituição onde foi 

realizada. Cidade. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada 

COMPREENSÃO DOS AGENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE AS POLÍTICAS 

PUBLICA DE SAÚDE, que está sob a responsabilidade da pesquisador Prof. Me. José 

Ronaldo Vasconcelos Nunes, CPF: 844.628.684-04. Residente na Rua Doutor Gastão da 

Silveira, n°29; apto 103, Cordeiro, Recife-PE. CEP: 50731-050 Telefone: (81) 9 8845-0654, 

e-mail jose.rvnunes@ufpe.br. Também participam desta pesquisa a pesquisadora: Valdilene 

Josefa de Santana, CPF: 056.441.214-70, telefone: (81) 9 9873-5190, e-mail: 

valdilenedesantana@gmail.com.  

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensíveis, 

as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, 

quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do estudo, 

pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma 

via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. 

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o consentimento a 

qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

 A pesquisa tem o objetivo geral de descrever a compreensão dos agentes do Ministério 

Público em relação às políticas públicas de saúde. Identificando a qualificação dos promotores 

sobre o direito à saúde; descrevendo o perfil profissional dos promotores de justiça; 

identificando os impactos da compreensão dos agentes do Ministério Público na efetivação 

das políticas de saúde e identificando possibilidade de impacto da atuação do Ministério 

Público na gestão em saúde. 

 A referida pesquisa tem um tempo programado de duração de setembro a  dezembro 

de 2017, sendo a coleta de dados realizada entre os meses de setembro e outubro de 2017. 

Neste período o entrevistado receberá a visita da pesquisadora e responderá a um 

questionário. 
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 Benefícios: A pesquisa apresenta benefícios quanto ao conhecimento sobre a 

compreensão do MP com relação à saúde, que pode vir a contribuir com o aprimoramento da 

atuação dos agentes do MP em relação às Políticas Públicas de Saúde.  

 O risco apresentado na pesquisa diz respeito ao constrangimento do entrevistado sobre 

os questionamentos presentes no questionário. Ficando assim permitido ao entrevistado a 

qualquer momento retira-se da pesquisa. 

 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa preenchimento do questionário, ficarão armazenados em nuvem 

eletrônica (Dropbox) no computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador 

responsável Prof. Me. José Ronaldo Vasconcelos Nunes, CPF: 844.628.684-04. Residente na 

Rua Doutor Gastão da Silveira, n°29; apto 103, Cordeiro, Recife-PE. CEP: 50731-050 

Telefone: (81) 9 8845-0654, e-mail jose.rvnunes@ufpe.br. Garantindo assim a segurança do 

armazenamento, no período de no mínimo de 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é 

voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do CCS/UFPE, no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

Eu,__________________________________________________,CPF__________________

___, abaixo assinado, após a leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar 

do estudo COMPREENSÃO DOS AGENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade.  

 

Local e data _____________________________________________________ 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome:_____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________ 
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APÊNDICE B- TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa realizada pela discente do curso de Bacharelado em Saúde Coletiva Valdilene Josefa 

de Santana, sob a orientação do Prof. Me. José Ronaldo Vasconcelos Nunes, intitulada de: 

COMPREENSÃO DOS AGENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE. 

1. Há quanto tempo o senhor (a) atua como agente do Ministério Público? 

2. Existe um curso introdutório para o ingresso ao MP? 

( )Sim 

( )Não 

3. Como foi a abordagem sobre direitos as políticas públicas de saúde na sua formação 

(Graduação) e qualificação? 

4. Como o senhor (a) percebe o aumento da judicialização da saúde, nos tempos atuais? 

5. Quais as principais dificuldades que o senhor (a) encontra para atuar nos processos/ações 

relacionados à saúde? 

6. Quais as principais dificuldades que o senhor (a) encontra para atuar em ações/processos 

relativos ao campo da SAÚDE PÚBLICA? 

7. Quais as principais dificuldades que o senhor (a) encontra para atuar em ações/processos 

relativos ao campo da SAÚDE PRIVADA? 

8. Quais as principais ações de fiscalização das políticas públicas de saúde desenvolvidas pelo 

MP, nessa comarca? 

9. Como o senhor (a) avalia a relação do MP com a participação social (Conselhos de Saúde) 

no SUS, neste município? 

10. Qual a formas mais ativa de atuação do MP em sua comarca? Resolutivo ou Demandista? 
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APÊNDICE D- DISPENSA DE CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 




