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Ofício n.º 12/19-CAOPSAU    Curitiba, 7 de janeiro de 2019. 

(cet./) 

 

 

Senhor Procurador-Geral de Justiça 

 

Cumprimentando-o, cabe prestar informações sobre as 

principais atividades desenvolvidas, referentes ao ano de 2018, pelo Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública 1 , por seu 

coordenador e pelos demais membros a eles vinculados2. 

Expõe-se o que de mais relevante e ilustrativo há a considerar 

no mencionado período, o que não espelha o total de iniciativas e intervenções 

havidas, que é superior. 

Inicia-se por observar que o CAOP realizou 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 delas que apresentaram maior importância estão a seguir 

ilustradas3: 

 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Ivonei Sfoggia 
Digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Paraná 
Nesta Capital 

 
1 Art. 75, X, da Lei Complementar Estadual n.º 85 de 27/XII/1999. 
2 Promotoras de Justiça designadas, Doutoras Caroline Chiamulera e Michelle Ribeiro Morrone 
Fontana. 

3 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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• 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, Medianeira, Capanema, Rio Negro e 

Maringá; 

• 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. Projeto 

iniciado em 2015, quando o deficit inicial apurado era de mais de 150 (cento e 

cinquenta) ouvidorias. Na atualidade, faltam apenas 4 (quatro) 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; 

• 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, com 

especial incursão acerca da necessidade de implementação de residências 

terapêuticas e atribuição dos colegas que aderirem ao projeto; 

• 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 
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unidades do Ministério Público onde ocorrem tais eventos, guardando o registro de 

9360 internações, até o final do exercício de 2018, em 30 estabelecimentos de saúde; 

• Adoção da ferramenta business intelligence (BI), para a 

extração de dados de grande relevância para a análise do perfil epidemiológico sobre 

as internações psiquiátricas involuntárias em um determinado território (município, 

Regional de Saúde – SESA/PR, Comarca, ou até mesmo, de todo o Estado), 

objetivando oferecer suporte ao planejamento de ações nesta seara. 

• Continuidade 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. Foram organizadas reuniões Palmas, Mariópolis, e Litoral (Matinhos, 

Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba e Paranaguá); 

• 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; 

• 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, com a 

catalogação e arquivamento de todo o material apresentado e a elaboração de 

relatórios respectivos; 

• Confecção de minuta de Recomendação Administrativa, 

para os órgãos de execução, em face de situações sensíveis, como greve dos 

caminhoneiros e trasportadores rodoviários, com recomendação de providências a 

quem de direito, para que não ocorressem interrupções de atendimentos e/ou 
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procedimentos médicos à população, inclusive de urgência ou à emergência e suporte 

a hospitais e outras entidades de internação; 

• Expedição de Ofícios Circulares sobre temas de relevo, 

como a Participação do Ministério Público em Comissões Revisoras de Internamentos 

Psiquiátricos Involuntários, as Atribuições do Ministério Público na tutela dos 

interesses individuais indisponíveis na saúde pública e os Parâmetro para consultas 

encaminhadas ao CAOP Saúde quanto a apuração de hipótese de erro médico. 

• Elaboração da Nota Técnica nº 01/2018, e expedição de 

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. 

• 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, resultando na adoção da 

linha guia de atenção, para o estabelecimento do fluxo assistencial próprio para as 

pessoas acometidas de intoxicação aguda ou que apresentem problemas crônicos 

decorrentes da exposição e manuseio irregular dos agrotóxicos, tanto no ambiente 

urbano, quanto no rural. 

• Acompanhamento ativo das reuniões do comitê 

intergestor de combate à dengue durante o ano de 2018, com vistas a acompanhar 
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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 hospital de custódia. Tal atividade é desenvolvida em conjunto com o 

CAOP Criminal; 

• Elaboração de Nota Técnica acerca das alterações nas 

normas técnicas sanitárias pelas Portarias de Consolidação do Ministério da Saúde 

nºs 1 a 6, em setembro de 2017, quanto às internações psiquiátricas compulsórias 

(IPC) e involuntárias (IPV); indicada apenas em casos de sofrimento psíquico que 

apresente risco à vida do paciente ou de terceiros e quando já se esgotaram todos os 

outros recursos de intervenção terapêutica menos invasivos, inclusive a tentativa de 

internamento involuntário (art.2º, parágrafo único, VIII, Lei nº 10.216/01). 

• Elaboração de Nota Técnica acerca da falta de diligências, 

pelos aparatos de saúde municipais, para atender os casos de urgência ou 

emergência psiquiátrica, quer seja em unidades básicas de saúde (UBSs), em 

unidades de pronto atendimento 24h (UPA 24h) ou em prontos-socorros de hospitais, 

visando a atender recorrentes demandas dos órgãos de execução do Ministério 

Público com atribuições na matéria; 

     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 da 

Comarca de Mangueirinha, a respeito da Nota de Instrução da Polícia Militar, 
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especificamente a respeito de qual conduta deve ser adotada quando oferecida 

resistência passiva em casos de internação psiquiátrica involuntária; 

• Elaboração de pronunciamento para subsidiar órgão de execução local quanto 

a averiguação da quantidade necessária de Agentes Comunitários de Saúde 

para atuar no município de Guarapuava; 

• Atividade de auxílio a órgão de execução relativamente a questionamento do 

Conselho Municipal de Saúde da Lapa sobre interferência administrativa na sua 

estrutura e tentativa de impedimento das ações do Controle Social; 

• Manifestação para subsidiar atuação ministerial acerca de comunicação de 

suspensão no atendimento médico ortopédico eletivo do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa; 

• Manifestação para subsidiar atuação ministerial relacionada a atribuição da 

Promotoria de Saúde de Cambé frente ao caso de inexecução de concurso 

público municipal para contratação de profissionais de atendimento em CAPSi; 

• Manifestação para subsidiar atuação ministerial acerca dos critérios técnicos 

inerentes à prática de implante coclear e sua concordância com as diretrizes de 

atenção especializada ao deficiente auditivo no Sistema Único de Saúde; 

• Manifestação para subsidiar atuação ministerial em razão de comunicação de 

potencial risco à saúde pública decorrente do abate de animais, em frigorífico 

no município de Irati, sem a devida inspeção industrial e/ou sanitária, conforme 

provocação do Conselho Regional de Medicina Veterinária; 

• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução, em Inquérito 

Civil instaurado para a apuração de demora excessiva na realização de 

consultas especializadas em Neurologia na região de Foz do Iguaçu, solicitando 

apontamentos de diligências a serem adotadas; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial 



 

 
Ministério Público do Estado do Paraná 

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

7 

referente a necessidade/razoabilidade de se exigir do poder público municipal 

de Araucária a implantação de um laboratório de prótese dentária, diante de 

outras demandas que poderiam ser priorizadas pelo poder público; 

• Emissão de pronunciamento acerca da consulta formulada pela Promotoria de 

Justiça de Curitiba a respeito das terapias disponibilizadas pelo SUS para 

tratamento de crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiências 

mentais e/ou sensoriais, para manifestação/orientação e/ou posicionamento 

acerca de questões pontuais sobre o tema; 

• Emissão de pronunciamento, por demanda do órgão ministerial de Ibiporã, 

acerca da atuação no âmbito estadual para acompanhamento das ações da 

Vigilância Sanitária Estadual no Programa Alimento Seguro e/ou difusão de 

informações/orientações para as Promotorias de Justiça; 

• Emissão de parecer técnico e jurídico quanto à perquirição dos supostos efeitos 

nocivos que a radioatividade da subestação COPEL poderia trazer aos 

moradores do município de Cantagalo, conforme descrito em Notícia de Fato 

instaurado a respeito; 

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

respeito do cumprimento da Resolução de nº 29/11 da SESA, que dispõe sobre 

a Norma técnica de Prevenção à Proliferação do mosquito Aedes aegypti, pelo 

município de Marechal Cândido Rondon; 

• Elaboração de pronunciamento para subsidiar órgão de execução local acerca 

da obrigatoriedade do Município de Mandaguari de custear todas as consultas, 

exames e outros procedimentos especialidades de baixa, média e alta 

complexidade, bem como, que seja analisado a situação do município dos 

serviços e atendimentos disponibilizados à população, apontado no PA n° 

0082.18.000130-5, oriundo da Promotoria de Justiça de Mandaguari; 
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• Emissão de pronunciamento para subsidiar órgão de execução local acerca de 

eventual irregularidade nos atendimento de instituições privadas para oferecer 

serviço médico e plantões à população, referente aos autos de Inquérito Civil 

da Promotoria de Justiça de Nova Fátima; 

• Emissão de parecer técnico e jurídico para subsidiar órgão de execução local 

quanto à apuração de possível direcionamento de licitação para contratação de 

serviços de exames laboratoriais em Barracão; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial 

acerca da regularidade da prestação de serviços no Pronto Atendimento médico 

pela Santa Casa de Siqueira Campos; 

• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução acerca de 

informações atualizadas sobre a proporção de casos com grau de incapacidade 

física entre os casos de hanseníase no município de Pato Branco, visando 

instruir procedimento próprio; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial de 

Guaíra, acerca da necessidade de utilização do fármaco LUCENTIS 

(Ranibizumabe), medicamento de alto custo e sem informação da existência de 

similares no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução sobre como 

proceder frente a informação do atraso de pagamento dos honorários aos 

profissionais com risco iminente de interrupção de serviços por falta de médicos, 

no hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial 

acerca de eventual irregularidade no Programa de Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Regional do 

Campos Gerais e da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa; 
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• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução acerca de 

provocação quanto a relato de crianças da rede municipal de ensino que foram 

diagnosticadas com a Síndrome de Irlen, em Wenceslau Braz; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial em 

face da noticiada irregularidade no recebimento de repasses para custeio de 

Equipes de Saúde da Família, antigo Programa Saúde da Família, pelo 

município de Agudos do Sul; 

• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução em face da 

notícia da existência de eventual irregularidade na contratação do Hospital de 

Caridade Dona Darcy Vargas, pelo Município de Rebouças, dada a insuficiência 

de recursos; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial 

referente a média de atendimentos realizados pelo município de Mandaguari e 

possível adoção de medidas resolutivas pelo Ministério Público; 

• Elaboração de manifestações em razão de solicitação de órgão ministerial 

sobre a existência de orientação, protocolos ou regulamentação no que se 

refere ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade com 

transtornos mentais, confusão mental e agressividade em instituição em 

entidades com intenso atendimento ao público, apontado no PA nº 

0046.18.117640-8, oriundo da Promotoria de Justiça das comunidades da 

Comarca de Curitiba; 

• Posicionamento do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) em 

relação à solicitação da Secretaria de Saúde do Governo do Paraná quanto a 

composição da Comissão Revisora de Internamentos Psiquiátricos 

Involuntários (CERIPI) da 2ª Regional de Saúde da SESA; 

• Elaboração de manifestação para auxiliar o órgão de execução para apuração 
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de eventual terceirização dos serviços de saúde pelo Município de 

Mangueirinha, bem como possíveis contratações em desconformidade com a 

Lei nº 13.019/2014; 

 

Do ponto de vista operativo, promoveu-se a contínua 

manutenção, organização e acréscimo do Banco de Ideias do CAOP, 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 (Ações, Recomendações, TACs, Notas Técnicas, Pareceres e 

outras peças). 

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, como publicado 

na internet. 

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

“pronunciamentos do CAOP”, reunindo o material produzido em procedimentos de 

cunho consultivo. Na atualidade, já estão disponíveis 217 documentos. 

Nela também agregou-se conjunto de destaques relacionados 

aos temas de maior envergadura, objetivando otimizar e acelerar as buscas por 

assuntos como “protege”, “399 ouvidorias”, “suscom+”, “agrotóxicos e saúde 

comunitária”, “assistência farmacêutica”, “pró-conselho”, “dengue” e “controle social”, 

predispostos em ícones flutuantes de fácil visualização e acesso, além da inserção de 

módulos fixos “caop informa” e banner com as datas comemorativas mensais 

relacionadas à temática sanitária. 

No que tange à comunicação com os integrantes da instituição 

e terceiros, deu-se continuidade ao canal de informação denominado “Para seu 
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Conhecimento”, em que se encaminham as mais recentes pesquisas de legislação, 

atos administrativos e demais subsídios normativos da área sanitária considerados 

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

Os pronunciamentos e manifestações do Ministério Público 

em segundo grau também são objeto de constante acompanhamento e divulgação, 

por meio da ferramenta “busca de manifestações” e da seção “CAOP Informa - o que 

diz o 2º grau do MP”, em que se transcrevem intervenções do Órgão em destacadas 

questões envolvendo o manejo do direito sanitário nas instâncias superiores; os 

Enunciados em Direito Sanitário, aprovados por ocasião de eventos, jornadas e 

comitês ocorridos em todo o território nacional; bem como as Súmulas em Saúde, 

compilado de todos os verbetes correlacionados à temática nos tribunais e órgãos 

recursais de todo o país. 

De igual forma, seguiram ocorrendo as publicações do “Correio 

da Saúde”, cujo número de edições atualmente já supera 1032 desde a sua criação 

(veiculação de 45 edições em 2018), material enviado a Colegas do 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 2018, foram instaurados 536 procedimentos administrativos 

na unidade e encerrados 763, destinados à análise técnica ou orientações, ou 

pesquisa das questões sanitárias apresentadas ao CAO pelos Colegas do interior e 

de outros Estados. 
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No ano em exame também se registraram 921 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 

consultas ordinárias 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 

496 pareceres técnicos durante o período, nas áreas de saúde mental, medicamentos, 

gestão e erro médico bem como realizou nada menos do que 127 intervenções 

diretas, via contato com a central de regulação, para o acompanhamento da 

disponibilização de leitos hospitalares em caráter de 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 1435 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 de 99 eventos correlacionados a sua área de atuação, 

sendo abaixo discriminados os principais: 

• Reunião com a Dra. Elisete e Dra. Rogéria, representantes da UNILA, no 
dia 26/02/18. Tratativas sobre problemas inerentes à gestão da SMS de Foz do 
Iguaçu. 

Reunião com a Dra. Gilcely, Procuradora de Justiça do Ministério Público 
do Acre, em 3 e 4/12/18 
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• Reunião com a Equipe da Comunicação do MPPR, tratativas sobre o 
Correio da Saúde no dia 15/02/18 

• Reunião com a SESA, das 14h30 as 15h40, sobre contratualização no 
âmbito dos municípios 

•  Reunião com a SUBPLAN, no dia 27/02/18, sobre georeferenciamento da 
rede de saúde no âmbito dos municípios do Paraná e acesso à plataforma do site 
do MP. 

• Reunião com CAEX, as 9h do dia 06/12/18, sobre atuação do CAEX na 
Saúde 

• Reunião com Helena da RPC sobre filas de espera em reconstrução 
mamária, decorrentes de problemas oncológicos - 14h30min até 15h15min, no 
Gabinete. 

• Reunião com o conselho municipal de saúde da Lapa, sobre dificuldades 
no exercício de sua função. Das 14h as 15h30, em 24/05/18 

• Reunião com o DEA sobre a mudança, dia 24/10/2018, às 16h 

• Reunião com o MP de Contas, dia 23/10/2018, das 14h30min às 17h30min 

• Reunião com pessoal da SESA sobre Hanseníase, dia 07/11, das 
14h30min às 17h 

• Reunião com Yohhan Garcia de Souza, da Secretaria Estadual de Saúde 
(SESA), em 11/05/2018, sobre implantação de ouvidoria 

• Reunião conjunta, no Conselho Estadual de Saúde, em 23/08/2018, as 
14h 

• Reunião das 9h às 11h30min na Sala do Conselho do MP, no dia 13/11, 
com CRF, sobre prescrições e receitas médicas 

• Reunião de grupo de trabalho, das 9h-11h30, dia 12/06/18, sobre 
processamento de produto para saúde 

• Reunião dia 16/03/18, das 9h20 as 10h50, com integrantes da 
Comunicação-MPPR, sobre o Correio da Saúde 

• Reunião do Comitê de Saúde-CNJ. Dia 01/03/18 as 9h, sobre 
judicialização da saúde 

• Reunião do Comitê Executivo da Saúde-Conselho Nacional de Justiça em 
Foz do Iguaçu, nos dias 22/03/18 e 23/02/18. 

• Reunião do Comitê Gestor de Urgência e Emergência. Das 14h as 17h no 
dia 10/04/18 

• Reunião do COSEMS, dia 06/02/18, das 13h as 18h, sobre a Portaria nº 
3992 do Ministério da Saúde, Financiamento do SUS 

• Reunião do Programa Pro-Conselho, em Guaratuba, dia 21/05, o dia todo 
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• Reunião do Projeto Semear, em 11/12/18, com Procurador Geral de 
Justiça 

• Reunião em 10/07/2018 com o Secretário do Conselho Estadual de Saúde 
e mesa Diretora, das 14h às 16h 

• Reunião em 12/07/2018 - Mª Amélia da Comunicação do MPPR sobre o 
novo site, das 14h30min às 16h30min 

• Reunião em 13/12/18, com SOGIPA, CRM COREN, Dra. Liliane J. e Dra. 
Margarete Sola, sobre violência obstétrica 

• Reunião em 14/12/18, com Tiago Massolim, da Federação Paranaense de 
Comunidades Terapêuticas, as 14h 

• Reunião em 16/03/18, no período da tarde, com integrantes da SESA, 
sobre Febre Amarela 

• Reunião em 27/11/18, sobre violência obstétrica, com CRM, Dra. Liliane 
Johnscher e SOGIPA 

• Reunião na Secretaria do Estado da Saúde, sobre o Conselho Estadual 
de Saúde, em 22/08/18, das 9h as 10h30 

• Reunião no CAOP Idoso e da Pessoa com Deficiência, em 22/05/18, das 
14h as 17h, referente a autismo (TEA) 

• Reunião no dia 02/08/2018, na Secretaria de Estado da Saúde. Mesa de 
abertura do 1º Encontro de Ouvidores do SUS do Paraná. 

• Reunião no dia 16/02/18 com o Conselho Municipal de Saúde da Lapa, a 
pedido. 

• Reunião no dia 23/05/18, em Antonina, com a Promotora de Justiça 
daquele município, juntamente com a Secretaria de Saúde e conselheiros de 
saúde. Das 9h as 14h 

• Reunião no dia 27/11 com SOGIPA e CRM sobre violência obstétrica. 

• Reunião no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, sobre Autismo, 
das 18h às 22h30 

• Reunião, dia 27/02/18, com André Luiz Simões, referente a Conselho 
Municipal de Saúde de Cerro Azul. 

• Reunião, dia 28/02/18, das 9h20 as 10h40, com a Marina do COSEMS 
sobre regionalização da saúde e consórcio de saúde, execução de contratos 
paralelos 

• Reunião, em 11/07/18, as 9h30, tendo como assunto "servidores", na 
Procuradoria Geral de Justiça 

• Reunião, em 11/07/18, sobre judicialização da saúde, com SESA e PGE, 
as 14h30 

• Reunião, em 12/07/18, as 9h, com CAOP Consumidor e CAOP Patrimônio 



 

 
Ministério Público do Estado do Paraná 

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

15 

• Reunião, em 12/07/18, período da tarde, com assessoria de comunicação 

• Reunião, em 13 de julho de 2018, as 9h30, sobre perícias médicas 

• Reunião, em 23/08/18, das 14h as 16h15, com o Conselho Estadual de 
Saúde 

• Reunião, em 24/08/18, das 14h as 16h, com o Consórcio Metropolitano de 
Saúde do Paraná, sobre questões relativas ao município de Cerro Azul 

• Reunião, em 31/08, das 9h as 11h, sobre o Consórcio Metropolitano de 
Saúde do Paraná - COMESP 

• Reunião, no Conselho Estadual de Saúde, em 10/07/2018, as 14h 

• Reuniao em 17/12/18 com Domingos, da FUNEAS, Juliano Gevaerd, da 
SESA, Flávio de Francisco Beltrão, sobre leitos psiquátricos hospital geral 

• Dia 12/11/18 Reunião do Comitê de Judicialização do CNJ, na JFPR, das 
9h00 até 12h00 

• Dia 23/10/2018 Reunião com o MP de Contas,, das 14h30min às 
17h30min 

      Dia 9/11/18,Palestra sobre a Ampliação do teste do Pezinho e 
Judicialização no tratamento, na FEPE, das 14h30min às 16h30min 

• 23/10/2018, Reunião das 14h30 até 17h20 com o MP junto ao TCE 

• Audiência Pública do "Programa SUSCOM+, Participação da Comunidade 
na Construção da Atenção Básica" dia 24/02/18, em Rio Negro 

• Audiência Pública sobre irregularidades na Fundação Estatal de Atenção 
em Saúde do Estado do Paraná - FUNEAS. Dia 17/04/18, das 9h as 12h 

• Curso para promotores substitutos do MPPR, das 8h as 19h, no dia 
06/04/18 

• Dai 02/03/18, reunião com representantes do ministério da saúde - 
Programa SUSCOM+ 

• Dia 03/05/18, reunião com o CAOP do Patrimônio Público - IC contrato 
para medicamentos pelo Estado 

• Dia 03/05/18, reunião com o COSEMS, sobre contratualização dos 
municípios 

• Dia 04/05//18, reunião com o Comitê de Judicialização da Saúde - CNJ, 
em Curitiba 

• Dia 04/05/18, reunião com o PJ Guilherme Perini, sobre Projeto SEMEAR  

• Dia 06/04/18, reunião do Comitê de Judicialização da Saúde - CNJ, em 
Curitiba 

• Dia 07/05/18, reunião com o Comitê metropolitano de Judicialização da 
Saúde - CNJ, em Curitiba 
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• Dia 08/02/18, reunião relativa a audiência pública em Capanema - 
Programa SUSCOM+ 

• Dia 08/05/18, audiência pública em Medianeira, sobre o Programa 
SUSCOM+ 

• Dia 10/05/18, reunião de implantação da Linha Guia de Cuidados com as 
pessoas expostas a agrotóxico - SESA-PR, em Curitiba 

• Dia 11/01/18, Reunião com a Vigilância Sanitária-Secretaria de Estado da 
Saúde, sobre atendimento à população exposta a agrotóxicos 

• Dia 11/05/18, palestra na OAB-PR, em Curitiba, sobre incorporação de 
tecnologia 

• Dia 13/04/18, reunião de audiência pública em Maringá, sobre o Programa 
SUSCOM+ 

• dia 15/03/18, palestra sobre tuberculose - SESA PR, em Curitiba 

• Dia 15/05/18, reunião com grupo de estudos em Francisco Beltrão sobre 
ações coletivas em Saúde 

• Dia 15/05/18, reunião de trabalho na Promotoria de Justiça de Francisco 
Beltrão 

• Dia 16/02/18, reunião com conselheiros de saúde da Lapa - sobre 
procedimentos em curso naquele órgão 

• Dia 18/01/18, reunião com o PJ Dr. Guilherme Perini, sobre o Projeto 
SEMEAR 

• Dia 18/05/18, reunião em videoconferência com o CEAF, sobre assistência 
farmacêutica 

• Dia 19/02/18, reunião para audiência pública em Maringá, PROGRAMA 
SUSCOM+ 

• Dia 19/03/18, reunião com a presidência do conselho na ciona de 
entorpecentes, em Curitiba 

• Dia 21/05/18, reunião sobre o Programa Pro-Conselho, no município de 
Guaratuba 

• Dia 22/02/18, reunião para criação do Comitê Regional de Judicialização 
em Saúde, em Foz do Iguaçu - Conselho Nacional de Justiça 

• Dia 22/03/18, reunião do Comitê Regional de Judicialização - CNJ, em 
Maringá, 

• Dia 23/03/18, reunião do Comitê Regional de Judicialização - CNJ, em 
Umuarama 

• Dia 24/02/18, reunião de audiência pública em Rio Negro, no Programa 
SUSCOM+ 
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• Dia 24/05/18, reunião com o conselho municipal de saúde da Lapa, em 
Curitiba 

• Dia 26/01/18, reunião do Comitê estadual de judicialização da Saúde do 
Conselho Nacional de Justiça-Justiça Federal 

• Dia 26/03/18, reunião do Comitê Metropolitano de Judicialização da Saúde 
- CNJ 

• Dia 26/04/18, reunião com a secretaria municipal de Rio Negro, 
contratação de ACS 

• Dia 27/02/18, reunião com a direção do COSEMS-PR, sobre 
contratualização de rede hospitalar pro municípios 

• Dia 27/04/18, reunião com o secretario estadual de saúde - SESA 

• Dia 28/03/18, reunião de audiência pública em Capanema sobre o 
Programa SUSCOM+ 

• Dia 29/01/18, reunião com o PJ Paulo Conforto (Colombo) - sobre situação 
hospitalar no município 

• Dia 30/05/18, reunião com a diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, em 
Curitiba, sobre falta de insumos devido à greve de caminhoneiros 

• Dias 7, 8 e 9/03/18, reunião da COPEDS-CNPG, no município de Brasília 

• Em 01/08/2018, das 14h30min às 15h30min, reunião com representantes 
da Associação dos Terapeutas Integrativos do Paraná, sobre terapias integrativas 

• Em 18/07/2018, das 14h às 16h, reunião do Comitê Semear, sobre 
residências terapêuticas e atribuição dos colegas que aderirem ao projeto. 

• Em 19/08/2018, das 18h às 21h, evento na UFPR sobre direito sanitário 

• Em 22/06/2018 - Reunião com Maíra, sobre problemas decorrentes de 
fechamento do Hospital Instituto Virmond em Gpva - 14h até 16h10min, no 
Gabinete. 

• Em 23/07/2018, das 7h até as 15h30min, reunião em Cerro Azul, acerca 
do Programa SUSCOM+ 

• Em 23/10/2018, Reunião das 14h30 até 17h20 com o MP junto ao TCE 

• Em 25/06/2018 - Reunião do Comitê de Judicialização do CNJ - 
apresentação de dados sobre atuação do MPPR, na sede da JFPR, das 9h até 
12h41min. 

• Em 31/07/2018, às 9h, reunião do Comitê de Mortalidade materna, infantil 
e fetal, frustrada pela mudança da data 

• Em 5/12/18, reunião com a SUBPLAN, acerca de planejamento para o ano 
de 2019 

• Entrevista com Dona Rosalina, conselheira estadual de saúde, no dia 
26/03/18 
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• Palestra sobre direito à Saúde e imunização: aspectos legais. Na Escola 
da Saúde Pública. Dia 14/06/18, das 10h30 as 13h 

• Participação em reunião ordinária do Comitê de Enfrentamento às Drogas. 
Em 28/06/2018, das 9h30 até 12h30. (Projeto SEMEAR) 

• Participação no II Encontro de Profissionais de Vigilância Sanitária - 
INTERVISA e I Encontro Estadual de Vigilância Sanitária, em 26/04/18, das 13h30 
as 17h. 

 

 

Sendo o que se apresentava, ratifico a Vossa Excelência, nesta 

oportunidade, a garantia de minha elevada consideração e respeito. 

 

 

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 

Procurador de Justiça 

 


