
MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do paraná

Ofício n.o02/2023-CAOPSAU Curitiba, 13 de fevereiro de 2023.

Colega

i. Com os nossos cumprimentos, cabe-nos publicizar relatório

com sentido de prestação de contas, sobre as principais atividades empreendidas,

no ano de 2022, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Proteção à Saúde Pública1, através de todos os integrantes da Instituição a ele

vinculados2
.

Propõe-se, portanto, o documento a referenciar o que de mais

relevante e ilustrativo há a considerar no mencionado período, o que, não obstante,

como dito acima, não espelhe a totalidade de iniciativas, proposições e intervenções

havidas. Compõem-no indicadores de produtividade, formulação de estratégias em

saúde, programas de interiorização e regionalização no âmbito do MPPR, interações

interinstitucionais, organização de capacitações e qualificação de conhecimentos

sanitários, produção de pesquisas e orientações técnicas, além de um extenso etc.

1 Art. 75, X, da Lei Complementar Estadual n.o 85 de 27/XII/1999.
2 Promotores de Justiça designados: Michelle Ribeiro Morrone Fontana e Daniel Pedro Lourenço. O
Doutor Angelo Mazzuchi Santana Ferreira passou a atuar, em colaboração, no Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, a partir de 1° de dezembro do
ano em curso, conforme Resolução n° 8.161/2022 da Procuradoria-Geral de Justiça.
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Tais contextos de atuação foram dados a conhecer, por igual,

à Administração Superior do Ministério Público, nos termos da lei, como

periodicamente se procede, e, também, encontram-se acessíveis na página

eletrônica do CAOP Saúde.

ii. Importa recordar, preliminarmente, que após a flexibilização

da necessidade de realização de trabalho remoto, em decorrência das restrições

inerentes à pandemia, que se deu em outubro de 2021, houve a integral retomada

dos trabalhos presenciais do Centro de Apoio, a partir de março de 2022.

Retomaram-se, conforme se verá adiante, alguns projetos

tradicionais, a exemplo do SUSCOM+, do Pró-Conselho e dos Diálogos com as

Promotorias de Justiça, respeitadas as devidas cautelas preventivas decorrentes da

aglomeração de pessoas, conforme orientações das autoridades sanitárias.

Como de regra, ainda dentro de um crescente processo de

reativação, procurou-se agir tanto quanto possível em relação às Promotorias de

Proteção à Saúde Pública, à comunidade, às instituições públicas e privadas e ao

poder público, nos âmbitos administrativo e judicial, não só para o asseguramento do

cumprimento das garantias de assistência do Sistema Único de Saúde, notadamente

do acesso universal aos serviços de saúde com resolutividade e tempestividade,

como também discutir as realidades observadas em cada região do Estado, ora

apurando tecnicamente as posições institucionais e seus fundamentos, ora buscando

e divulgando as boas práticas de atuação da gestão pública sanitária e do Ministério

Público.

Para tal, buscou-se, uma vez mais, a integração e o intercâmbio

de conhecimento nas ações do CAOP Saúde com os agentes ministeriais acerca das
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principais especificidades locais em matéria de saúde e, sempre que possível,

consensos sobre encaminhamentos técnicos destinados a aprimorar os resultados

assistenciais e de gestão do SUS, sem se olvidar da identificação das mais

exitosas experiências, ministeriais ou não, passíveis de compartilhamento

institucional.

Dessa forma, fez-se por acrescer ao CAOP, gradativamente,

conhecimentos, informações e subsídios técnicos dos vários institutos sanitários

reconhecidos no Brasil, e suas particularidades, na execução da política pública de

saúde, tanto em caráter geral como em demandas específicas, que pudessem se

traduzir em fator facilitador da atuação do Ministério Público.

Assim sendo, importa observar que o CAOP realizou diversas

práticas institucionais com o concurso de outras unidades de execução e de centros

de apoio do Ministério Público, materializadas em respostas a consultas

encaminhadas, pesquisa e produção de materiais, interlocução com o Poder Público,

expedição de comunicados, publicações e informativos periódicos, realização de

eventos e programas e comparecimento e/ou participação em grupos de trabalho e

reuniões.

As que apresentaram maior distinção estão a seguir ilustradas3

Com o temporário arrefecimento da Covid-19, o CAOP Saúde

retomou os programas de regionalização: Pró-Conselho, SUSCOM+ e Diálogos com

as Promotorias de Justiça.

Quanto ao Programa de Qualificação e Fortalecimento dos

Conselhos Municipais de Saúde (Pró-Conselho), indutor de integração de ação ao

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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Centro de Apoio e das unidades de execução, que 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, está a ser

executado, conjuntamente, nas Comarcas de Cascavel (com os municípios de

Lindoeste e Santa Tereza do Oeste) e de Corbélia (com os municípios de Anahy,
Braganey, Corbélia e Iguatu - Promotores de Justiça Angelo Mazzucchi Santana

Ferreira e Cláudia Tonetti Biazus).

o Programa SUSCOM+ (Participação da Comunidade na

Construção da Atenção Básica), instrumento que procura identificar, com base na

participação ativa da população, as principais dificuldades 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 apontadas, também foi implementado no

exercício de 2022.

Suspenso desde março de 2020 em razão da ocorrência da

pandemia provocada pelo coronavírus, reativou-se, mediante cautelas pertinentes, em

municípios com indicadores de segurança de saúde compatíveis, promovendo

encontro inicial em Palmeira, mediante interlocução ativa com o Promotor de Justiça

Antonio Carlos Nervino e apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Colhidas as manifestações orais e escritas, as questões mais

citadas foram a ampliação das ações e serviços de saúde mental; a garantia de

fornecimento contínuo de medicamentos e insumos para pessoas com deficiência,

especialmente crianças; a capacitação dos profissionais de saúde e formação

profissional qualificada; e, o fortalecimento das equipes de estratégia saúde da família

com ações de cuidado e divulgação de informações sobre saúde para a população.

Após a primeira etapa, e conforme reunião subsequente, logrou-

se a formalização de termo de compromisso entre o MPPR, a 3a Regional de Saúde
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da SESAlPR e a Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira para implementação das

necessidades dos profissionais de saúde do município e o respectivo plano de

capacitação, cronograma e fases de execução. A SESA, por sua vez, comprometeu-

se a prestar auxílio técnico ao município, voltado ao cumprimento do quanto

deliberado.

o Programa "Diálogos com as Promotorias de Justiça", uma

das ações de regionalização da atuação do CAOP Saúde Pública, como seu próprio

nome sugere, é instrumento que propõe-se a dialogar informalmente as (os) Colegas,

com atribuição em matéria sanitária, sobre os perfis de saúde dos municípios das

suas Comarcas, e questões que merecem discussão técnica, promovendo a

integração de conhecimentos e a identificação de formulações administrativas ou

jurídicas voltadas, no âmbito do Ministério Público do Paraná, a aprimorar os

resultados assistenciais e de gestão do SUS.

Ocorreu em São Miguel do Iguaçu (em 26/10/2022), Matelândia

(em 27/10/2022) e Marmeleiro (24/11/2022) ocasiões em que a equipe do CAOP,

formada pelo procurador de Justiça Marco Antonio Teixeira e pelo promotor de Justiça

Daniel Pedro Lourenço, se reuniu, respectivamente, com os Colegas Pedro Pires

Domingues Wanderley, Rafael Fabris e Arthur Jonas Mendonça e Araújo.

Nos encontros de trabalho, com suporte em indicadores de saúde

extraídos de bases de dados do Ministério da Saúde, da SESAlPR e Municípios, bem

como de procedimentos administrativos em curso, foram abordadas as principais

dificuldades do Sistema Único de Saúde enfrentadas local e regionalmente.

Entende-se que a proposta é eficaz nos sentido de estar presente

junto aos Colegas que atuam na execução, principalmente em comarcas de entrância

inicial, debater assuntos por eles apontados como prioritários na comarca, aprofundar

vínculos pessoais/institucionais com as promotorias de Justiça do interior, avançar no

processo de regionalização MP/saúde, identificar as principais fragilidades e
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peculiaridades assistenciais regionais ou locais que, proximamente, poderão ser úteis

para o planejamento estratégico geral do Ministério Público do Paraná em matéria de

saúde pública.

Manteve-se a participação nas reuniões dos Comitês Executivos

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

Também a presencialidade nos encontros ordinários mensais do

Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, com

a catalogação do material apresentado e a elaboração de relatórios para ciência

interna do CAOP e da Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba.

Houve o prosseguimento do "Plano de Atenção à Saúde de

População Exposta aos Agrotóxicos", junto à Secretaria de Saúde do Estado do

Paraná, inclusive quanto ao cumprimento da linha guia de atenção assistencial 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.

o Centro de Apoio ainda realizou, em 2022, 24 reuniões

periódicas quinzenais com o representante da Secretaria de Estado da Saúde, diretor

de Políticas de Urgência e Emergência, Vinícius Augusto Filipak, em que também

participavam membros do Ministério Público com atuação nas quatro macrorregionais

de Saúde do Estado (Leste, Oeste, Norte e Noroeste), tendo como pauta de

discussão a evolução dos indicadores epidemiológicos da Covid-19, bem como

das demais síndromes respiratórias agudas grave (SRAGs).

De igual forma, assistência das reuniões do COE dengue durante

o ano de 2022, até quando duraram, 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 tão importante matéria de saúde pública.
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Manteve-se 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, com ênfase, nesse exercício, ao acompanhamento das ações

inerentes à tuberculose (doença endêmica que registra, em média, 2,5 mil casos

novos todos os anos no Estado).

Houve a continuidade de 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 à iniciativa;

Houve substancial incremento da operacionalização técnica do

"Sistema Business Intelligence (81) - Protege - Proteção à Pessoa Acometida

de Transtorno Mental para Registro das Internações Psiquiátricas

Involuntárias" implantado em todas as unidades do Ministério Público onde

ocorrem tais eventos, guardando o registro de 45.250, algo próximo a 11 mil

internações, até o final do exercício de 2022, em 48 estabelecimentos de saúde.

Destaca-se que a tecnologia do sistema Protege já foi

transferida para os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do

Distrito Federal e Territórios e São Paulo.

De se mencionar a continuidade das ações inerentes ao

programa para atenção oncológica no Paraná, com olhar principalmente voltado à

Atenção Básica na perspectiva de sua detecção precoce e rastreamento do câncer

de mama, cuja primeira fase foi direcionada para a divulgação dos direitos dos
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pacientes com neoplasias, além, mais recentemente, da instauração de

procedimento especial para acompanhamento e monitoramento dos dados

disponibilizados no Painel de Monitoramento de Tratamento Oncológico: Painel-

Oncologia.

Em relação a Dengue, a par de realizar acompanhamento e

registro das reuniões quinzenais do Centro de Operações em Emergências

COE/SESA para enfrentamento do agravo, o CAOP mantém procedimento

permanente específico direcionado a subsidiar a atuação de órgãos de execução do

Ministério Público, notadamente quanto a ações e serviços de saúde relacionados ao

cumprimento da Resolução SESAlPR nO 29/11 - Norma Técnica de prevenção à

proliferação do mosquito aedes aegypt no Estado, cujo principal desiderato é a

integração e o compartilhamento de informações, inclusive para efeito de atuação

uniforme, quando cabível.

A questão referente à "coleta, sistematização e divulgação de

informações técnicas, dados de regulação sanitária pertinentes à contenção da Covid-

19 (novo coronavírus) em relação à população estrangeira residente no Paraná, e

proposta de manejo institucional aos órgãos de execução atuantes na área da saúde

do MPPR", instrumentalizada em Procedimento Administrativo próprio, teve ajuste do

objeto passando a constar como "coleta, sistematização e divulgação de informações

técnicas e dados de regulação sanitária pertinentes ao atendimento de saúde

destinado à população estrangeira residente no Paraná e proposta de manejo

institucional aos órgãos de execução atuantes na área da saúde do MPPR".
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Nele determinou-se a perquirição dos gestores sanitários da

SESA-PR e da SMS de Curitiba para detalhamento do cumprimento das políticas

públicas das referidas pastas para propiciar o acesso e o atendimento às ações e

serviços de saúde dessa população e eventuais atos administrativos que tenham sido

ordenados para a efetivação de tais políticas.

Da revisão do Planejamento Estratégico, realizada em 2022, o

Caop Saúde selecionou as seguintes ações como proposição para atuação

ministerial:

I. Fomento à efetivação da Atenção Básica no SUS.

Acompanhamento da cobertura vacinal; Acompanhamento dos

relatórios da vigilância sanitária e verificação da estruturação das equipes municipais;

Atuação em face da mortalidade materno-infantil; Expansão do Programa SUSCOM+;

Fiscalização do orçamento público na área de saúde; e. Fomento às ações

preventivas na Atenção Básica do SUS.

11. O fomento à maior efetividade da atenção à saúde mental

no SUS

Atuação em face da assistência à saúde mental no âmbito da

atenção básica; Monitoramento da internação psiquiátrica involuntária.

111. Fomento ao controle social
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Fortalecimento dos Conselhos de Saúde e das Ouvidorias do

SUS.

Iniciativa que se prolonga na unidade é a proposta das

Experiências Exitosas do SUS, realizando-se a busca constante de exemplos

práticos para posterior divulgação, com destaque para a almejada resolutividade das

ações e serviços públicos ofertados à população pelas Secretarias Municipais e

Estaduais de Saúde, porque, conforme a Lei nO8.080/1990, são "políticas econômicas

e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações

e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

Essas ações, quando geram impactos significativos no SUS,

tornam-se as chamadas "Experiências Exitosas do SUS". Elas são apresentadas em

Conferências de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde e difundidas em

publicações, de modo que possam, eventualmente, servir a outros gestores.

Considerando se tratarem de metodologias já testadas e que

podem, de alguma forma, servir aos propósitos do SUS, o CAOP Saúde Pública

mantém a prática de selecionar e reunir boas práticas havidas no país de modo a

divulgá-Ias internamente enquanto alternativas de atuação para hipóteses

semelhantes em curso no território da Promotoria de Justiça

Outros acompanhamentos, com relatórios das reuniões,

foram da Comissão Intergestores Tripartite e da Comissão Intergestores

Bipartite, no Estado do Paraná.
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Houve atualização de doutrina, legislação, jurisprudência,

pareceres e "referências práticas de atuação funcional", nas seções próprias.

Promoveu-se a contínua manutenção, organização e

acréscimo do (exclusivamente sobre temas de saúde pública), agregando-se-Ihe

novas funcionalidades, como a ampliação do raio de pesquisa e simplificação de

acesso.

o acervo passou a contar com 4989 ocorrências, dispostas

em mais de 100 assuntos, ofertando material produzido pelo MPPR e por outros

Ministérios Públicos aos órgãos com atuação sanitária (ações, recomendações,

TACs, notas técnicas, pareceres e diversas outras peças). Permanece o banco

como, possivelmente, maior repositório desta natureza no Ministério Público

brasileiro.

Há aproximadamente 17 anos, o CAOP Saúde Pública

passou a empreender pesquisa, sistematização e disponibilização de peças

jurídicas produzidas pelo MP brasileiro em matéria sanitária. Com o passar do

tempo o acervo, que teve outras denominações e passou por aperfeiçoamentos,

passou a se chamar Banco de Ideias4
.

A origem remota desse acervo é a determinação da "Carta de

Palmas em Defesa da Saúde" (1998), por meio da qual os Procuradores-Gerais à

época previram a criação de um "Cadastro Nacional de Ações Civis Públicas ou

Coletivas, bem como de termos de compromissos e ajustamentos de condutas,

4 Em fevereiro de 2021, o Banco de Ideias foi indicado para a primeira edição da Revista de Direito Sanitário da
Comissão da Saúde: Saúde e Ministério Público, desafios e perspectivas (nO l/2020, p. 285-286), editada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público.
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decorrentes da tutela da saúde". O objetivo esperado seria agregar elementos de

apoio às atividades ministeriais na área de execução, explicitar a evolução

institucional em temas jurídico/sanitária e, ainda, propiciar melhor compreensão do

fenômeno da judicialização da saúde.

No que tange à comunicação com os integrantes da

instituição e terceiros, deu-se continuidade ao informativo denominado "Para seu

Conhecimento", em que se encaminham, quase em tempo real, 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 Justiça de Proteção à Saúde Pública, tendo sido expedidos, até o

presente, 364 edições.

Permaneceram objeto de constante acompanhamento e

divulgação os pronunciamentos e manifestações do Ministério Público em segundo

grau por meio da ferramenta "busca de manifestações" e da seção "CAOP Informa

- o que diz o 2° grau do MP", em que se transcrevem intervenções de

Procuradores e Procuradoras de Justiça em destacadas questões envolvendo o

manejo do direito sanitário (e áreas convergentes) nas questões práticas levadas à

apreciação junto às instâncias superiores.

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
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demandas judiciais ligadas à saúde, em trabalho que demanda a participação em

reuniões quinzenais, bem como deslocamentos ao interior para debate com a

comunidade jurídica.

Também houve representação do CAOP junto às reuniões da

Relatoria Temática Farmacêutica e Medicamentos de Alto Custo, da

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal.

Em 2022, foram instaurados 396 procedimentos

administrativos na unidade e encerrados 343, destinados à análise técnica ou

orientação, ou pesquisa das questões sanitárias apresentadas pelos Colegas do

interior e de outros Estados. Incluem-se, nesses números, os pronunciamentos

emitidos em resposta a consultas realizadas pelo Conselho Superior do Ministério

Público. No cômputo geral, desde a implementação dos registros junto ao ProMP, o

CAOP contabiliza a instauração de 5.845 feitos.

Ainda, registraram-se 268 atendimentos (consultas de

promotores de Justiça, servidores e usuários) presenciais ou remotos, pelos

membros e assessores jurídicos lotados neste CAOP.

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

consultas ordinárias por e-mail, hangouts, telefone e documentação física,

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

manifestações técnicas aparelhando-os para exercerem suas funções voltadas

para a consolidação dos princípios que regem a política pública de saúde.
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o setor médico do Centro de Apoio, ao seu turno, produziu

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

medicamentos, gestão e erro médico bem como realizou diversas 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 318 ofícios objetivando

cumprir as cotidianas demandas administrativas inerentes às atividades do Centro

de Apoio.

Foram publicados 17 Ofícios Circulares sobre temas de interesse

institucional, como imunização, atenção materna infantil, dengue, serviços de atenção

primária à saúde, instrumentos de gestão dos municípios no sus, falta de insumos e

medicamentos, violência obstétrica, greve e paralisação de serviços de saúde,

planejamento estratégico, covid-19, entre outros, os quais estarão minuciosamente

descritos no anexo 111, adiante.

Elaboração de 2 Notas Técnicas, uma sobre a obrigatoriedade de

vacinação de adolescentes e outra sobre detecção precoce e prevenção câncer de

mama; variados elementos de cenário epidemiológico na atenção primária em saúde,

atuação da rede de assistência à saúde (RAS) municipal e possibilidades de

intervenção do Ministério Público com ofício em saúde pública.

Expedição de Correio da Saúde, cujo número de edições
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atualmente já supera 1199 desde a sua criação (veiculação de 38 edições em

2022). Esse material é enviado, concomitantemente, a Colegas do Paraná e de

outros estados e aos conselhos de saúde do Estado.

Correio da Saúde n° 1199 - 12/12/2022

- Mudanças na Ouvidoria do SUS no Paraná. E o que ainda falta.

- O Caop Saúde participou de audiência pública sobre o Projeto de Lei nO
522/2022.

Correio da Saúde n° 1198 - 05/12/2022

- PLUS - Mais sobre saúde: aquecimento global e proteção da saúde

- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1197 - 28/11/2022

- Retomada do Programa SUSCOM+ no Município de Palmeira

Correio da Saúde n° 1196 - 21/11/2022

- Os Diálogos com as Promotorias, em São Miguel do Iguaçu e Matelândia

Correio da Saúde n° 1195 - 14/11/2022

- Atenção: Covid-19, novas subvariantes do SARS-CoV-2.

- Conselho Nacional de Saúde apresenta repúdio ao PLDO 2023 ante os
cortes orçamentários na saúde.

Correio da Saúde n° 1194 - 08/11/2022

- A retomada do Pró-Conselho nos municípios das comarcas de Cascavel e
Corbélia.

Correio da Saúde n° 1193 - 24/10/2022
- PLUS - Mais sobre saúde: suicídio no Brasil - Contextualização,

Vulnerabilidade e Ações Preventivas

Correio da Saúde n° 1192 - 18/10/2022
- Retorno das atividades presenciais de regionalização do CAOP Saúde

Pública/MPPR
- Novidades nos Tribunais - Canabidiol como tratamento de saúde
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Correio da Saúde n° 1191 - 13/10/2022

- PLUS - Mais sobre saúde: Uso de limiares de custo-efetividade nas decisões
em saúde.

- Novidades nos tribunais: Vacinação - direito à vida vs. liberdades individuais.

Correio da Saúde n° 1190 - 04/10/2022

- Poliomielite e abandono vacinal: de erradicada ao risco de ressurgimento.

Correio da Saúde n° 1189 - 27/09/2022

- Setembro amarelo: é preciso investir muito mais em saúde mental

- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1188 - 20/09/2022
- A nova Classificação Internacional de Doenças e as suas principais

alterações
- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1187 - 06/09/2022
- Coren e CRM do Paraná lançam Nota Técnica Conjunta com orientações

sobre Violência Obstétrica a seus associados

- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1186 - 30/08/2022
- Os candidatos à presidência da República e os desafios em relação ao

futuro do SUS

- O que diz o segundo grau do MP

Correio da Saúde n° 1185 - 24/08/2022
- "Raspa da raspa" - É preciso repensar, requalificar e melhor financiar a

atenção à saúde mental

- A história da primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19

Correio da Saúde n° 1184 - 18/08/2022
- A judicialização da saúde nos municípios é abordada em publicação do

Conasems
- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1183 - 11/08/2022
- PLUS - Mais sobre saúde: "Monkeypox: Recomendações da Agência de
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Segurança do Reino Unido para Estabelecimentos Prisionais".

- O que dizem os tribunais.

Correio da Saúde n° 1182 - 05/08/2022
- PLUS - Mais sobre saúde: "Os Riscos dos Alimentos Ultraprocessados".

- Novidades nos tribunais.

Correio da Saúde n° 1181 - 22/07/2022

- PLUS - Mais sobre saúde: "O custo de vida: uma crise de saúde pública
evitável".

- O que diz o 2° grau do MP.

Correio da Saúde n° 1180 - 13/07/2022

- Como acessar rapidamente os indicadores de saúde de cada município

- O que diz o 2° grau do MP.

Correio da Saúde n° 1179 - 22/06/2022

- Saúde tem Cura.

- O que diz o 2° grau do MP.
Correio da Saúde n° 1178 - 10/06/2022

- O Correio e a Assembleia da Organização Mundial da Saúde: Saúde pela
Paz, Paz pela Saúde.

- Novidades nos tribunais.

Correio da Saúde n° 1177 - 01/06/2022

- Saúde Pública: pesquise aqui.

- Novidades nos tribunais.

Correio da Saúde n° 1176 - 25/05/2022
- Pessoas acometidas pela tuberculose

- Telemedicina - desafios éticos e regulatórios

Correio da Saúde n° 1175 - 12/05/2022
- Código de Conduta Ética dos agentes públicos do Ministério da Saúde

- Novidades nos tribunais

Correio da Saúde n° 1174 - 04/05/2022

- Covid-19: fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional?
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Correio da Saúde n° 1173 - 13/04/2022

- Saúde mental e pandemia: 90% dos profissionais do SUS foram afetados

Correio da Saúde n° 1172 - 08/04/2022
- Em quais finalidades podem ser aplicados os recursos de emendas

parlamentares no SUS, em 2022?

- O que diz o segundo grau do MPPR
Correio da Saúde n° 1171 - 01/04/2022

- Open health: benefícios e riscos

- O que diz o segundo grau do MP

Correio da Saúde n° 1170 - 23/03/2022
- Alerta: surtos de Covid-19 na Europa e Ásia podem trazer nova onda de

casos para o Brasil
- Novidades nos Tribunais

Correio da Saúde n° 1169 - 18/03/2022

- IDISA aborda temas de contratualização no SUS
- Como saber se um ato normativo em saúde está em vigor?

Correio da Saúde n° 1168 - 02/03/2022
- CAOP INDICA: 4° volume da Coletânea de Judicialização da Saúde do

CONASEMS.
- CAOP INDICA 2: Combate à Covid-19 no âmbito da vigilância em saúde do

Ministério da Saúde.
Correio da Saúde n° 1167 - 24/02/2022

- A Covid longa e o "cobertor curto" destinado aos municípios.

Correio da Saúde n° 1166 - 16/02/2022
- Lançamento do livro: "Contas de Saúde na Perspectiva da Contabilidade

Internacional"
Correio da Saúde n° 1165 - 09/02/2022

- Filme no Correio - Se não fosse o SUS ...

- O que diz o segundo grau do MP

Correio da Saúde n° 1164 - 02/02/2022

- Testagem Covid-19 e o uso de autotestes
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- O que diz o segundo grau do MP

Correio da Saúde n° 1163 - 13/01/2022
- Número de diagnósticos e de internamentos de Covid-19 no Paraná

aumentam em tempo recorde
- O que diz o segundo grau do MP. Alta psiquiátrica e continuidade da atenção

Dentre os procedimentos destinados a auxiliar as unidades de

execução e/ou demandas de órgãos ou entidades, destacou-se, por mais

representativo, o que consta no incluso anexo I.

Finalmente, visando à representação do Ministério Público do

Paraná, a equipe do CAO participou dos nominados eventos, relacionados no

anexo 11, extraídos dos registros de atividade não-procedimental do sistema PROM

MP.

Sendo o que se apresentava, ratificamos a Vossa Excelência,

nesta oportunidade, a garantia de nossa mais elevada consideração.

l\.Aa ..r:_.._"_-
ANIEL PEDRO LOURENÇO

PROCURADOR DE JUSTiÇA PROMOTOR DE JUSTiÇA PROMOTORA DE JUSTiÇA
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