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Ofício n.º 05/18-CAOPSAU          Curitiba, 15 de janeiro de 2018. 

(cet./) 

 

 

 

Senhor Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Cumprimentando-o, cabe-nos prestar informações sobre as 

principais atividades desenvolvidas, referentes ao ano de 2017, pelo Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública
1

, por 

seu coordenador e pelos demais membros a eles vinculados. 

Expõe-se o que de mais relevante há a considerar no 

mencionado período, o que não espelha o total de iniciativas e intervenções 

havidas. 

Inicia-se por observar que o CAO ativou diversas práticas 

institucionais em conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde 

Pública de Curitiba e, em determinadas situações, com o concurso de outras 

unidades do Ministério Público. Algumas das incursões que apresentaram maior 

importância estão a seguir ilustradas
2

: 

                                                           
1

  Art. 75, X, da Lei Complementar Estadual n.º 85 de 27/XII/1999. 

2

  Quando as situações e os levantamentos preliminares revelaram hipóteses de atuação de 
órgãos de execução, os dados foram remetidos a seus destinatários com as orientações 
pertinentes. 
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EExxcceelleennttííssssiimmoo  SSeennhhoorr  

DDoouuttoorr  IIvvoonneeii  SSffooggggiiaa  

DDDD..  PPrrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddee  JJuussttiiççaa  ddoo  PPaarraannáá  

NNeessttaa  CCaappiittaall 

•Projeto piloto do Programa SUSCOM+ (Participação da Comunidade na 

Construção da Atenção Básica), em que se busca identificar, com base na 

participação ativa da população, as principais questões relativas à área da saúde 

pública em um dado território (especialmente no que concerne à atenção básica), 

bem como articular com setores governamentais e não-governamentais a  adoção 

de medidas que visem a suprir as fragilidades verificadas. Já foram realizadas 

audiências públicas do programa em Cerro Azul e Medianeira e reunião preliminar 

de trabalho em Rio Negro; 

•Adoção de providências, em conjunto com os Promotores de Justiça locais, 

objetivando consolidar a rede de Ouvidorias do Sistema Único de Saúde nos 399 

(trezentos e noventa e nove) municípios do Estado. O deficit inicial apurado era de 

mais de 150 (cento e cinquenta) ouvidorias. Na atualidade, faltam menos de 60 

(sessenta) a serem instaladas. A questão é apurada em procedimento 

administrativo. 

•Atuação com vistas a subsidiar a adoção de providências pelos órgãos de 

execução do Ministério Público do Estado acerca da prevenção, diagnóstico e 

tratamento a doenças negligenciadas em municípios e regiões do Paraná. Nesse 

sentido, há procedimento administrativo instaurado especificamente em relação à 

tuberculose e à hanseníase; 

•Promoção, em conjunto com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a 

Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná (Fempar) e a 

Promotoria de Proteção à Saúde Pública de Curitiba, do I Seminário de Direito 

Sanitário, com temas relevantes acerca da área de atuação, objetivando contribuir 
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para o aperfeiçoamento das condutas institucionais do Ministério Público a ela 

relacionadas; 

•Revisão e aprimoramento, em conjunto com a Promotoria de Proteção à Saúde 

de Curitiba, do "Programa de Atenção à Saúde de Presos Provisórios nos Distritos 

Policiais e Delegacias Especializadas" para melhoria dos atendimentos de equipes 

de saúde e da cobertura farmacêutica aos presos provisórios recolhidos na Capital; 

•Participação no projeto estratégico SEMEAR – de Enfrentamento ao Álcool, Crack 

e Outras Drogas notadamente no que concerne à rede de atendimento a usuários 

e dependentes de substâncias psicoativas; 

•Subsídio à atuação de órgãos de execução do Ministério Público do Estado, no 

acompanhamento de ações e serviços de saúde relacionados ao combate à 

dengue, acompanhando-se o cumprimento da Resolução SESA/PR nº 29/11 - 

Norma Técnica de prevenção à proliferação do mosquito aedes aegypti no estado; 

•Operacionalização e incremento técnico do funcionamento do “Sistema Protege – 

Proteção à Pessoa Acometida de Transtorno Mental para Registro das Internações 

Psiquiátricas Involuntárias”, instalado em todas as unidades do Ministério Público 

onde ocorrem tais eventos, guardando o registro de mais de 5.700 internações, de 

27 estabelecimentos de saúde; 

•Instituição do Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos 

Municipais de Saúde (Pró-Conselho) que, mediante integração de ação ao Centro 

de Apoio e das unidades de execução, promove discussão com os Conselhos de 

Saúde acerca das funções por eles exercidas e das situações próprias de saúde 

do território, com a presença de gestores e convidados. Até o momento, foram 

organizadas reuniões em duas regiões do estado: litoral e região metropolitana de 

Londrina, com encontros já realizados em Bela Vista do Paraíso, Ibiporã, Antonina 

e Morretes; 
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•Participação em todas as reuniões de implantação dos 22 Comitês Executivos 

Regionais de Judicialização em Saúde, do Conselho Nacional de Justiça. Todo o 

estado está completamente abrangido, contando com seus fóruns de discussão e 

todos integrados por Promotores de Justiça da região; 

•Acompanhamento das ações relacionadas ao cumprimento da Lei nº 12.845/13, 

que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de 

violência sexual no Paraná. A partir da atuação conjunta com os CAOPs de Direitos 

Humanos e Criminal, houve interlocução com a SESA para a formulação de 

orientação para a adequada anotação dos dados da violência em prontuário. A 

orientação, validada pelo CRM, dirigiu-se a todos os pontos de atenção à saúde no 

estado; 

•Participação na Plenária Estadual de Conselhos, do Conselho Estadual de Saúde 

e em todas as reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho 

Municipal de Saúde de Curitiba; 

•Elaboração de minutas de Recomendações Administrativas em face de situações 

sensíveis, como greves e paralisações de servidores ou categorias de profissionais 

de saúde, para que não ocorressem interrupções de atendimento à população 

usuária do SUS, sobretudo aqueles afetos à urgência ou à emergência; 

•Elaboração de notas técnicas e demais orientações  pertinentes relativamente à 

“suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos” que versam sobre a 

“obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados, através 

de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde”, pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no âmbito do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ; 

•Elaboração de Nota Técnica sobre as “Atribuições das Vigilâncias Sanitárias 

Municipais e Estaduais e Requisição ministerial de fiscalização por parte de 

Vigilância Sanitária Estadual, à luz dos princípios de descentralização e 
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regionalização do Sistema Único de Saúde, com sugestões de atuação em nível 

local em caso de necessidade”; 

•Elaboração de Nota Técnica acerca da “Redefinição das diretrizes do modelo 

assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como 

Componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde”; 

•Elaboração de Nota Técnica sobre a “Realização do exame de “emissões 

otoacústicas evocadas” (“teste da orelhinha”) pelos hospitais paranaenses, em 

cumprimento à Lei Federal nº 12.303/2010 e Lei Estadual nº 14.588/2006”; 

•Acompanhamento da implementação do “Plano Estadual de Prevenção e Controle 

de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e Controle sobre a Resistência 

Microbiana no Paraná”, previsto na Resolução SESA nº 299/2017; 

•Realização de esforços e reuniões, junto à Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná, para a efetiva elaboração, edição e implantação do  “Plano de Atenção à 

Saúde de População Exposta aos Agrotóxicos”, documento efetivamente lançado 

pela SESA, em dezembro de 2017; 

•Acompanhamento presencial das reuniões do comitê intergestor de combate à 

dengue durante o ano de 2017, com vistas a acompanhar as ações e serviços de 

saúde executados pela Secretaria de Estado de Saúde e a subsidiar a atuação dos 

membros do Ministério Público em matéria de saúde pública; 

•Acompanhamento dos planos de ação da Secretaria de Estado da Saúde e 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária (por intermédio do 

Complexo Médico Penal) com vistas a organizar fluxo para a saída do Complexo 

Médico Penal das pessoas que já possuem medidas de segurança levantadas, 

bem como apresentar alternativas de tratamento ao ingresso de pacientes no 
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hospital de custódia. Tal atividade é desenvolvida em conjunto com o CAOP 

Criminal; 

•Promoção de articulação entre profissionais de saúde mental da SESA/PR e 

autoridades policiais, culminando na elaboração de Nota de Instrução (nº 

001/2017-PM/3), da Polícia Militar do Paraná, prevendo parâmetros técnicos e 

seguros para o concurso da atuação policial e indicação de procedimentos a serem 

adotados nas circunstâncias em que a força pública é acionada e/ou se depara em 

situações de demandas de natureza psiquiátrica aguda; 

     Dentre os procedimentos destinados 

a auxiliar as unidades de execução, destacam-se, por mais representativas, as 

seguintes iniciativas: 

•Elaboração de manifestação para subsidiar a atuação do promotor natural acerca 

do regular funcionamento da rede de urgência e emergência disponível à 

população dos municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul; 

•Elaboração de manifestação para subsidiar órgão de execução local sobre o fato 

de determinado hospital deliberadamente negar o direito de as gestantes indicarem 

um acompanhante para o pré-parto, parto e pós-parto, conforme relato de usuários 

que chegaram ao Ministério Público da comarca; 

•Atividade de auxílio a órgão de execução relativamente ao monitoramento e 

providências em face das deliberações do Conselho Municipal da Saúde de Foz do 

Iguaçu dando conta de problemas enfrentados pelo SUS Municipal, especialmente 

nos aspectos de gestão e assistência médica; 

•Promoção de inspeção técnica pela equipe do CAOP, em conjunto com a 

Promotoria de Saúde de São José dos Pinhais em instituição ali localizada, com a 

finalidade de averiguar a adequação do Plano de Trabalho da Instituição às 
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cláusulas ajustadas em anterior TAC pertinente; 

•Manifestação para subsidiar atuação ministerial acerca de providências para que 

o Município de Guarapuava faça a adesão à Politica Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional – PNAISP; 

•Manifestação para subsidiar atuação ministerial acerca de medidas a adotar em 

face de requerimento formulado pela direção de hospital localizado em Francisco 

Beltrão que indicava intenção de descredenciar-se do SUS; 

•Manifestação para subsidiar atuação ministerial em consulta apresentada pelo 

órgão ministerial de Guaíra, em face da decisão administrativa municipal de 

assumir as responsabilidades sanitárias relativas à média e alta complexidade do 

SUS; 

•Elaboração de manifestação para auxiliar a colega de Ibiporã a se posicionar em 

face da figura dos "médicos diaristas" que atuavam em hospital daquela localidade; 

•Elaboração de manifestações em razão de demandas da Promotoria de Justiça 

de União da Vitória, solicitando orientações acerca das diligências que devem ser 

adotadas, em sede de execução, para apurar possíveis deficiências da atuação 

estadual em face de contratualização paralela em hospitais da circunscrição da 

comarca, bem como relativamente a questões de integração dos municípios da 

comarca à rede estadual de urgência e emergência na região; 

•Emissão de pronunciamento acerca da consulta formulada pela Promotoria de 

Justiça local a respeito da legitimidade da assunção de obrigações de oferta de 

ações e serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais de média complexidade 

pelo município de Carlópolis; 

•Emissão de pronunciamento acerca de possíveis irregularidades no processo de 
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escolha da Organização Social para a formalização do contrato de gestão relativo 

à execução e gerenciamento do Hospital Municipal de Araucária; 

•Elaboração de manifestação para subsidiar atuação local acerca de denúncia feita 

pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais, 

referente ao quadro da saúde pública local e eventuais prejuízos à prestação de 

atendimento à população; 

Do ponto de vista operativo, promoveu-se a contínua 

manutenção, organização e acréscimos no Banco de Ideias do CAO, cujo acervo 

passou a contar com o total de 1411 ocorrências, dispostas em 91 assuntos, 

ofertando material produzido pelo MPPR e por outros Ministérios Públicos aos 

órgãos com atuação sanitária. 

Houve atualização de doutrina, legislação, jurisprudência, 

pareceres e “referências práticas de atuação funcional”, de modo que permanece 

como maior repositório do Ministério Público desta natureza no país, publicado na 

internet. 

Ampliou-se, na página do Centro de Apoio, o canal de 

consultas “pronunciamentos”, reunindo o material produzido em procedimentos de 

cunho consultivo. Na atualidade, já estão disponíveis 197 documentos. 

No que tange à comunicação com os integrantes da 

instituição e terceiros, deu-se continuidade ao canal de informação denominado 

“Para seu Conhecimento”, em que se encaminham as mais recentes pesquisas de 

legislação, atos administrativos e demais subsídios da área sanitária considerados 

essenciais para o exercício de funções nas Promotorias de saúde pública. De igual 

forma, seguiram ocorrendo as publicações do “Correio da Saúde”, cujo número de 

edições atualmente já supera 986 desde a sua criação (veiculação de 42 edições 

em 2017, com aproximadamente 66 matérias), material enviado a Colegas do 
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Paraná e de outros estados e aos conselhos de saúde do Estado. 

O Centro de Apoio, por meio de sua coordenação, 

permaneceu na condição de integrante do Comitê Executivo do Fórum Nacional 

do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à 

Saúde no Paraná, criado em abril de 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), cujas manifestações estão voltadas para a redução da quantidade de 

demandas judiciais ligadas à saúde. O trabalho envolveu reuniões quinzenais, 

bem como deslocamentos ao interior para debate com a comunidade jurídica. 

Em 2017, foram instaurados 635 procedimentos 

administrativos na unidade, destinados à análise técnica, ou o devido tratamento 

das questões sanitárias apresentadas ao CAO pelos Colegas. 

No ano em exame também se registraram 1052 

atendimentos (consultas de Promotores de Justiça, servidores e usuários) e oitivas 

presenciais de usuários SUS pelos membros e assessores jurídicos lotados neste 

CAO. 

Em tal atuação, manteve-se o processo de atendimento das 

ordinárias consultas por e-mail, hangouts e pessoalmente, buscando ofertar, da 

melhor forma possível, subsídios teóricos e/ou operacionais aos Promotores (as) 

de Justiça, aí incluído o envio de peças, legislação e/ou pareceres, quando 

solicitados, aparelhando-os (as) para exercerem suas funções voltadas para a 

consolidação dos princípios que regem a política pública de saúde. 

O setor médico do Centro de Apoio, ao seu turno, produziu  

697 pareceres técnicos durante o período, nas áreas de saúde mental, 

medicamentos, gestão e erro médico e realizou aproximadamente 100 

intervenções diretas, via contato com a central de regulação, para o 

acompanhamento da disponibilização de leitos hospitalares em caráter de 
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urgência (especialmente de UTI), além de promover atendimentos, via telefone e 

por e-mail, aos Promotores de Justiça do interior e diretamente aos da capital. 

No cenário geral, foram expedidos 992 ofícios objetivando 

cumprir as cotidianas demandas administrativas inerentes às atividades do Centro 

de Apoio. 

Visando à representação do Ministério Público do Paraná, a 

equipe do CAO participou, dentre outros, dos eventos ora elencados: 

 

JANEIRO: 

Participação em Reunião com a Diretoria de Políticas de Urgência e Emergência da SESA, Dr. 
Vinícius Filipak, sobre internações psiquiátricas involuntárias. 

 

FEVEREIRO: 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Londrina; 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Apucarana 

 

MARÇO: 

Participação em Reunião de trabalho da Comissão Permanente de Defesa da Saúde do CNPG 
(COPEDS), em João Pessoa/Paraíba 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Paranaguá 

 

ABRIL: 

Participação em reunião de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília/DF 
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MAIO: 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Toledo 

Participação em Reunião Preparatória à implantação do Programa “SUSCOM +”, em Cerro Azul. 

 

JUNHO: 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Paranavaí 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Cianorte 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Campo Mourão 

Para participação no Minicurso “Direito à Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas” em Goiânia . 

Participação em Reunião no CNMP para definição da ação nacional do Ministério Público em 
matéria de Saúde. 

 

JULHO: 

Participação em reunião de preparação de encontro nacional alusivo a um ano do Curso de 
Aperfeiçoamento em Política e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público, no Rio de 
Janeiro. 

Participação do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Brasília/DF 

Participação no primeiro módulo do “Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos 
Municipais de Saúde”, em Morretes 

 

AGOSTO: 

Participação na Conferência “O que deu e não deu certo no SUS”, em Campinas/SP 
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Participação do “Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde”, 
em Antonina 

Participação em reunião de trabalho, em Pinhais, com a Promotora de Justiça local 

Participação em Reunião Preparatória à implantação do Programa “SUSCOM +”, em Medianeira. 

Organização e participação de audiência pública referente à implantação do Programa “SUSCOM 
+”, em Cerro Azul. 

 

SETEMBRO: 

Participação em reunião da Comissão Permanente de Defesa da Saúde do CNPG (COPEDS), em 
Florianópolis/SC. 

Participação em evento “TCE em DEBATE”, sob o tema “Judicialização da Saúde”, promovido pelo 
Tribunal de Contas de Santa Catarina, em Florianópolis. 

Participação em reunião com Ministro Sérgio Kukina, em Brasília/DF. 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Jacarezinho. 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Cornélio Procópio. 

 

OUTUBRO: 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Telêmaco Borba 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em Ivaiporã 

Participação em Reunião de Interiorização do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, do Conselho 
Nacional de Justiça, em União da Vitória 

Participação em reunião do “Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Saúde”, em Ibiporã. 

Participação em reunião com Ministro Sérgio Kukina, em Brasília/DF. 

Organização e participação em audiência pública do Programa “SUSCOM +”, em Medianeira. 
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Participação em Reunião Preparatória do Programa “SUSCOM +”, em Rio Negro. 

 

NOVEMBRO: 

Participação em reunião do “Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Saúde”, em Bela Vista do Paraíso 

Participação no seminário “Ministério Público e do direito à Saúde 30 anos após a Constituição 
Federal Brasileira”, em Salvador/BA 

 

 

DEZEMBRO: 

Participação em reunião com ministro do Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF 

Participação no 1º Congresso de Políticas Públicas de Saúde - “em Defesa do Sistema Universal de 
Saúde”, Chapecó/SC 

Participação em reunião do “Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Saúde”, em Matinhos. 

  

Sendo o que se apresentava, ratificamos a Vossa Excelência, 

nesta oportunidade, a garantia de nossa elevada consideração e respeito. 

 

ANDREIA CRISTINA BAGATIN 

Promotora de Justiça 

 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 

Procurador de Justiça 


