
Ofício circular n.º 2/2022- CAOPSAU                    Curitiba, 8 de março de 2022.

Colega

i. Com nossos cumprimentos, cabe-nos publicizar  relatório, ainda que por

amostragem,  mas  com  sentido  de  prestação  de  contas, sobre  as  principais  atividades

empreendidas, no ano de 2021, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Proteção à Saúde Pública, através de todos os integrantes da Instituição a ele vinculados1.

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.

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, se encontram acessíveis na página eletrônica do CAOP Saúde.

1 Promotores de Justiça designados, Michelle Ribeiro Morrone Fontana e Daniel Pedro Lourenço; Procurador de Justiça 
Marco Antonio Teixeira.
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ii. Importa recordar, preliminarmente, que as bruscas alterações na rotina de

serviços,  irrompidas  em meados de 2020,  em virtude do advento do Estado de Emergência de

Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII),  decorrente  da  Pandemia  pelo  COVID-19,

protraíram-se  sobremaneira  em  2021,  conformando  a  necessidade  da  continuidade  do

desempenho das atividades de forma remota pelo Centro de Apoio, o que somente foi flexibilizado

a partir de outubro, com o retorno presencial de 50% dos integrantes lotados na unidade.

Tal qual no ano anterior (2020), não houve paralisação das atividades típicas

da unidade, notadamente aquelas previstas no plano de metas institucional, com exceção de alguns

projetos permanentes, a exemplo do SUSCOM+, Pró-Conselho e Diálogos com as Promotorias de

Justiça, por força de medidas preventivas de proliferação do vírus, decorrente da aglomeração de

pessoas.

  iii.  Para facilitar a leitura acerca do quanto será externado, segue a ordem

sequencial de matérias selecionadas: 

a)  Página eletrônica do CAOP Saúde Pública
a.1) Mapa do Site

b)  Coronavírus.
b.1) Página do Coronavírus na Internet
b.2) Expedição de documentos:

b.2.1) Ofícios Circulares  / Ofícios Circulares Conjuntos
b.2.2) Notas técnicas
b.2.3) Avisos Importantes
b.2.5) Correios da Saúde
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b.3) Covid-19 no sistema prisional
b.4)   Reuniões de trabalho semanais com integrantes da Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná
b.5) Acompanhamento e registro das reuniões do Centro de Operações em 
Emergências - COE, para enfrentamento do Coronavírus, no âmbito da SESA-PR.
b.6)  Reuniões semanais e/ou quinzenais com os Promotores de Justiça atuantes 
nas macrorregiões de saúde
b.7) Tratativas com o CRM-PR

c) Vacinas contra a Covid-19
c.1) Instauração de procedimento administrativo - PNO
c.2) Instauração de procedimento administrativo - apuração de “fura-fila” para 
vacina contra a Covid-19
c.3) Página na internet dedicada ao Coronavírus

d) Oncologia
d.1) Instauração de Procedimento Administrativo
d.2) Expedição de Ofício Circular e Nota Técnica
d.3) Página na Internet dedicada à Oncologia

e) Dengue
e.1) Instauração de Procedimento Administrativo
e.2) Acompanhamento e registro das reuniões do Centro de Operações em 
Emergências - COE, para enfrentamento da Dengue, no âmbito da SESA-PR
e.3) Alertas da Dengue
e.4) Expedição de Ofícios Circulares
e.5) Página na internet dedicada à dengue

f) Doenças negligenciadas
f.1) Hanseníase
f.1.2) Página na internet dedicada à Hanseníase
f.2) Tuberculose

g)  Planejamento Institucional do MPPR
g.1) Combate ao abandono vacinal.
g.2) Fortalecimento das Ouvidorias do SUS
g.3) Mortalidade Materna
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g.4) Página na internet dedicada ao planejamento estratégico
h) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB

h.1) Instauração de procedimento administrativo
h.2) Correio da Saúde

i)  DIGISUS
i.1) Expedição de Ofício Circular

j) Experiências exitosas do SUS
k) Proposta de atualização da Tabela Processual Unificada, do Conselho Nacional 
de Justiça
l) Saúde dos estrangeiros (ênfase em não documentados)

l.1) Instauração de procedimento administrativo
m) Projeto estratégico SEMEAR – de Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras 
Drogas.

m.1) Instauração de Procedimento Administrativo
n) Ações com a Pastoral da Saúde.
o)  Programa de Atenção à Saúde da População Exposta aos Agrotóxicos

o.1) Instauração de Procedimento Administrativo
o.2) Página na internet dedicada à Saúde da População Exposta aos Agrotóxicos

p) Pronunciamentos do CAOP
p.1) Conselho Superior do Ministério Público

q) Informativos do CAOP Saúde Pública
q.1) “Para seu Conhecimento”
q.2) Correio da Saúde
q.3) “Aviso Importante”
q.4) “PLUS mais sobre saúde”
q.5) CAOP Informa: “ O que diz o 2o grau do MP “ e “ Novidades nos Tribunais “

r) Sistema Protege - Proteção à Pessoa Acometida de Transtorno Mental em 
Internamento Psiquiátrico

r.1) Business Intelligence – B.I. - Protege
s)  Ficha de Situação dos Municípios Paranaenses (FIS)
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t) Solução informatizada para o cadastramento dos Conselheiros Municipais de 
Saúde; novas bases de relacionamento institucional com os órgãos sociais de 
fiscalização interna no SUS.

t.1) Acompanhamento das Conferências Municipais de Saúde
u) Banco de ideias
v) Entrevistas para o “MP no Rádio”
x) Relação Dazzi de normas básicas do SUS
y) Atividades cotidianas
Participação em reuniões e eventos relacionados à área de atuação no último 
semestre.

a) Periódicas
b) Não regulares

a)  Página eletrônica do CAOP Saúde Pública

A página eletrônica do CAOP é o meio hábil para a comunicação direta e massiva com as/os

Colegas com atribuição em Saúde Pública, bem como com a comunidade jurídica e população

em geral. Nela são apresentadas orientações de atuação, elementos jurídicos-sanitários úteis

no  desenvolvimento  das  atividades  funcionais  acerca  da  matéria,  pesquisas,  noticiário

selecionado, seleta de pronunciamentos do MP em segundo grau, novidades nos tribunais,

além de divulgar nossos projetos, programas, informativos expedidos e pareceres emitidos.

Para além de servir ao público interno, ou seja, membros, servidores e estagiários, o acesso é

franqueado,  inclusive  em  algumas  áreas  de  acesso  restrito,  aos  demais  MPs  brasileiros,

entidades e instituições, além de ser canal de consulta e interlocução com a população em

geral.
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Abaixo, apresenta-se o mapa do site e, também, imagens de algumas páginas que o compõem,

de modo a ilustrar, ainda que apenas exemplificativamente, o trabalho diário de atualização e

aperfeiçoamento desse importante canal de comunicação do CAOP.

a.1) Mapa do Site

- Destaques

- Protege

- SUSCOM+

- Plano Nacional de Atuação em Saúde Pública (CNPG)

- Pró-Conselho e Controle Social

- FIS: Ficha de Situação Sanitária dos Município

- Assistência Farmacêutica Roteiros e mais

- Saúde: Diálogos com as Promotorias

- Coronavírus - Covid-19

- Data Covid-19

- Febre Amarela

- Dengue

- 399 Ouvidorias

- Planejamento Institucional

- Cartas em Defesa da Saúde

- Políticas e Metas

- Plano Estratégico MPPR 2019-2029

- Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública

- CNPG - Plano Nacional de Atuação do MP em Saúde Pública 2018
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https://saude.mppr.mp.br/pagina-1035.html
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Caop_Informa/PNMP.pdf
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3254
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=469
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1112
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1198.html
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1155.html
https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3381
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1204.html
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1186.html
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1136.html
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1113
https://saude.mppr.mp.br/pagina-68.html
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Caop_Informa/PNMP.pdf
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1053.html


- Sistemas de Dados

    - CNES, SIOPS, DATASUS, SESA-PR

- Base de Dados do CAOP

- Consulte aqui (portarias, leis, etc)

- MPPR - manifestações em 2º grau

- Correio da Saúde

- Ofícios Circulares

- Notas Técnicas

- Súmulas e Enunciados em Saúde

- Banco de Ideias

- Relação Dazzi de Normas Básicas do SUS

- E-NatJus

- Hanseníase

- PLUS - mais sobre saúde

- Programa de estágio pós-graduação do CAOPSAUDE

- Pró-Conselho e Controle Social

- Agrotóxicos e Saúde Comunitária

Figura 1 -  Página inicial
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https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1125
https://saude.mppr.mp.br/pagina-68.html
https://www.saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Programa_Estagio_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1315.html
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1166.html
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1147
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1291.html
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1096
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=614
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=257
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=976
https://apps.mppr.mp.br/bdoc/#/pareceres/
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1094
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1272
https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=665


Figura 2 -  Página dedicada ao Coronavírus

Figura 3 -  Página do Sistema Protege - Proteção à Pessoa Acometida de Transtorno Mental
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Figura 4 - Página dos Ofícios Circulares

Figura 5 - Página de consulta para a legislação sanitária básica.
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Figura 6 - Modelo de página da Ficha de Situação Sanitária dos Municípios.
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b)  Coronavírus.

Com as notícias de que um novo vírus se espalhava a partir da região de Wuhan, na China

(2019), ainda que não houvesse casos confirmados no território nacional, o Centro de Apoio

(fev  2020)  instaurou  Procedimento  Administrativo  (MPPR0046.20.010170-0)  de

acompanhamento  e  providências  relativas  ao  fenômeno.  Iniciou  uma  série  de  medidas

voltadas à produção, pesquisa, coleta e sistematização de informações, técnicas e jurídicas,

direcionadas aos órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Paraná. Adotaram-se

providências para catalogação, classificação e difusão de informações e subsídios técnicos aos

órgãos de execução. E assim foi,  não só para o assegurar o cumprimento das garantias de

assistência  do  Sistema Único  de Saúde,  notadamente do acesso  universal  aos  serviços  de

saúde, com resolutividade e tempestividade, como paralelamente, para discutir as realidades

observadas em cada região do Estado, buscando e divulgando formas sólidas de atuação da

gestão pública sanitária e do Ministério Público. 

O conjunto da página,  em quase sua totalidade,  é  aberto à  consulta pública,  recepção de

idéias, prestando-se à informação e ao diálogo com indivíduos, instituições e coletividade.

b.1) Página do Coronavírus na Internet

Nesse contexto, foi ofertada uma plataforma específica, especializada em saúde pública, para

compartilhamento, entre os membros do MPPR, de peças produzidas pelo próprio Ministério

Público brasileiro (portarias de instauração, ofícios, recomendações administrativas, termos de

ajustamento de conduta, iniciais ajuizadas e outras) referentes ao coronavírus. Este trabalho

resultou  na  formatação  de  um  hotsite,  integrante  da  página  institucional  do  CAOP,  que

predispõe  um  montante  de  informações,  científicas  e  jurídicas,  normativas,  acadêmicas,
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institucionais públicas e privadas – todas objetivando fornecer subsídios, atualizados, céleres e

assertivos, para o grave momento que se apresentava e ainda agora persiste. 

Referida página do CAOP dispõe de ofícios circulares,  notas técnicas,  Correios da Saúde e

outros atos do CAOP; banco de ideias/referências práticas específico para a Covid-19; planos e

documentos de apoio sobre vacinação; atos do CNMP e da Procuradoria-Geral de Justiça do

MPPR; provimentos do MS, produção técnica do CONASS e do CONASEMS, atos do Gabinete

Integrado  de  Acompanhamento  à  Epidemia  Covid-19  –  GIAC;  atos  administrativos  do

Judiciário,  de  entidades  de  classe,  sindicatos  e  sociedades  de  especialidades;  documentos

técnicos da Fundação Oswaldo Cruz e do IPEA e do IDISA;  notas  oficiais  do Ministério de

Saúde, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Paraná e de Curitiba, da Organização

Pan-Americana da Saúde – OPAS; da Organização Mundial de Saúde (OMS), de publicações

especializadas em saúde como "The Lancet" (UK) e de periódicos como Folha de São Paulo e

"The Economist" (UK), dentre outros. 

Acessível em https://saude.mppr.mp.br/pagina-1204.html  

b.2) Expedição de documentos:

b.2.1) Ofícios Circulares  / Ofícios Circulares Conjuntos

Ofício Circular nº 2/2020, de 31.1.2020

Ementa:  dados  da  infecção  no  mundo,  sem  comprovação  de  sua  circulação  no  Brasil;

sintomas/detecção de casos suspeitos; decretação, pela OMS, de situação de “emergência de
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https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=257
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1204.html


saúde pública de importância internacional”; processo de confecção de plano de contingência

por parte dos estados; recomendação de evitar viagens à China.

Ofício Circular nº 4/2020, de 19.2.2020

Ementa:  dados  da  infecção  no  mundo,  sem  comprovação  de  sua  circulação  no  Brasil;

elaboração,  pelo  Ministério  da  Saúde,  de  Plano  de  Contingência  Nacional  para  Infecção

Humana  pelo  Coronavírus  COVID-19,  situando  o  Brasil  no  nível  3:  emergência  em  saúde

pública de importância nacional – ESPIN; elaboração, pelo Paraná, de Plano de Contingência

Estadual;  informação  de  que,  em  28.2.2020,  os  municípios  serão  orientados  sobre  como

elaborar seus planos locais; hospitais de referência no estado, para atendimento de eventuais

casos graves da doença. 

Ofício Circular nº 5/2020, de 28.2.2020

Ementa:  divulga  a Nota  Técnica  Conjunta  nº1/2020  –  CES/CNMP/1ª  CCR,  elaborada  pelo

Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério Público Federal, que trata da atuação

dos membros do Ministério Público brasileiro em face da decretação de Emergência de Saúde

Pública de Importância Nacional para o coronavírus (COVID-19).

Ofício Circular nº 8/2020, de 30.3.2020 

Solicita aos membros do MPPR que enviem ao CAOP Saúde peças produzidas (portarias de

instauração,  ofícios,  recomendações  administrativas,  termos  de  ajustamento  de  conduta,

iniciais ajuizadas e outras) referentes ao coronavírus, para possibilitar compartilhamento com

os demais Colegas, na página específica com referências práticas, na qual são disponibilizados

trabalhos confeccionados pelos Ministérios Públicos brasileiros.
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/8-2020-pecas-COVID-19_Promotores.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_05_2020/5-20-e-coronavirus-28-2-2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_04_2020/4-20-e-coronavirus-17-2-20.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_05_2020/ANEXO_Nota_Tecnica_conjunta-1-2020.pdf


Ofício Circular nº 9/2020, de 30.3.2020

Reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do MPPR (termos de ajustamento de

conduta e acordos de leniência) ao Fundo Estadual de Saúde, para ações de enfrentamento à

pandemia do coronavírus (Covid-19), em âmbito estadual.

Ofício Circular nº 10/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Abertura  ou  fechamento  do  comércio  e  providências  a  serem  adotadas  pelos  órgãos  de

execução.

Ofício Circular nº 11/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Atos  normativos  federais  a  respeito  da  COVID-19, disponibilizados  pela  Subchefia  para

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Ofício Circular nº 12/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Restrição/abertura  do comércio  e  orientações  sobre  providências  a  serem adotadas  pelos

órgãos de execução - COVID-19.

Ofício Circular nº 13/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Prevenção e controle de infecção hospitalar - Comissões de Controle de Infecção Hospitalar

(CCIH) - COVID-19.

Ofício Circular nº 14/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/14-2020-CAOPSAUjeff.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/13-2020-CCIH-COVID-19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/12_2020_OC_ABERTURACOMERCIO.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/11_2020_OFICIO_CIRCULAR-atos_normativos.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/10-2020_sobre_abrir_ou_nao_atividades-COVID-19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/9-20-e-coronavirus_Conta_Fundo.pdf


Providências  adotadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  Secretaria  de  Estado  da  Saúde

quanto ao financiamento  e  à  estruturação da atenção  hospitalar  para  enfrentamento  da

COVID-19.

Ofício Circular nº 15/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Nota  Pública  emitida  pelo  Conselho  de  Secretários  Municipais  de  Saúde-PR  ressaltando  a

necessidade de manter-se o distanciamento e isolamento social - COVID-19.

Ofício Circular nº 17/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Nota Pública emitida pelo GIAC-Covid-19 acerca da retomada das atividades comerciais não

enquadradas como essenciais.

Ofício Circular nº 18/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Tratamento  a  pacientes  acometidos  por  COVID-19  (em  estado  grave)  que  necessitam  de

atenção hospitalar.

Protocolo MPPR nº 5422/2020-PGJ 

Ofício-Circular nº 9/2020/CDDF encaminhando a Recomendação nº 11/2020-MPF, que dispõe

sobre medidas  de contingência  nacional  para infecção humana pelo novo Coronavírus  em

Povos Indígenas.

Of. Circular nº 19/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/19_2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/18-2020-atencao_hospitalar.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/17-2020-GIAC.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/15-2020-CAOPSAU_2.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_da_PGJ_MPPR/22_5422-2020.pdf


Boletins  Epidemiológicos  do  Ministério  da  Saúde  acerca  de  definições  e  parâmetros

relacionados  às  medidas  não-farmacológicas  para  enfrentamento  à  pandemia  da  COVID-

19: Distanciamento Social Ampliado, Distanciamento Social Seletivo e Bloqueio Total.

Of. Circular nº 20/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Manifestação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná quanto ao planejamento estadual

existente para atendimento, em nível hospitalar, aos pacientes com suspeita ou acometidos da

COVID-19,  bem  como  o  fluxo  de  seu  encaminhamento.

- [ANEXO 1 - Ofício nº 93/2020-SESA]

Of. Circular nº 21/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Eventuais  medidas  a  serem  implementadas com  o  propósito  de  assegurar  mínimas

possibilidades de trabalho aos profissionais de saúde.

Ofício Circular n° 01/2020-CAOPIPCD/CAOPSAU

Dispõe  sobre  a  atualização  de  documentos  técnicos  do  Ministério  da  Saúde  quanto  aos

procedimentos a serem adotados nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),

diante da pandemia de COVID-19.

Of. Circular nº 22/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Notificação  pessoal  em caso de descumprimento do isolamento domiciliar  relativamente a

pessoas com suspeita ou já acometidas de contaminação pelo coronavírus, com determinação

de recolhimento residencial.
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_22_2020/22-20-Coronavirus_Isolamento_Notificacao.odt
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Of_Circular_Conjunto_01_2020.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Of_Circular_Conjunto_01_2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/21_2020profissionais_saude.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_20_2020/Oficio_Circular_20_2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_20_2020/Oficio_SESA_93_2020_leitos.pdf


Of. Circular nº 23/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Recomendação Administrativa n° 72 do Conselho Nacional do Ministério Público: adoção de

medidas  para  incremento  de  insumos  de  saúde,  mediante  parcerias  entre  órgãos

governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino e pesquisa, no desenvolvimento de

inovações para minimização dos impactos da pandemia COVID-19.

Of. Circular Conjunto nº 02/2020-CAOPIPCD/CAOPSAU

Dispõe sobre a Nota Técnica SAPS/MS nº 23/2020, acerca da articulação entre o Sistema Único

de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS) para prevenção e controle de

infecções pelo novo Coronavírus em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Modelo de ofício ao gestor municipal.

Of. Circular nº 24/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

CAOP Saúde reafirma seu posicionamento referente ao isolamento social durante a pandemia

causada pela COVID-19.

Of. nº 329/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

CAOP Saúde reporta à Procuradoria-Geral de Justiça as várias manifestações de colegas do

MPPR,  com  relação  à  retomada  das  atividades  em  15  de  junho  próximo,  nos  termos  da

Resolução CNJ nº 322/2020.

Of. nº 333/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_do_CAOP/333-20-PGJ-sugestoes-Plano_Contingencia-MPPR.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Oficio_329-20_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/24-2020-isolamento_reitera_posicionamento.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_do_CAOP/29_OF_CircularConjunto.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_do_CAOP/29_OF_CircularConjunto.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_23_2020/2320Coronavirus_Divulgacao_CNMP.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_do_CAOP/Modelo_oficio_SUS-SUS.odt


Envio de contribuições dos setores médico e jurídico à Procuradoria-Geral de Justiça, para o

projeto  de  Plano  de  Contingenciamento  à  COVID-19  no  âmbito  do  Ministério  Público  do

Paraná (MPPR).

Of. Circular nº 25/2020  - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Falta de diversos insumos e medicamentos, notadamente aqueles usados para a indução da

sedação,  anestesia  e  relaxamento  muscular,  que  inviabilizam  a  realização  de  ventilação

mecânica dos pacientes internados em UTI em razão da COVID-19, além de outras práticas

médicas.

Of. Circular nº 26/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Ciência sobre o Ofício-Circular n°14/2020/CES, do Conselho Nacional do Ministério Público, o

qual dá publicidade às reuniões levadas a efeito como o Ministério da Saúde acerca do uso de

medicamentos off label para o tratamento da COVID-19.

Of. Circular nº 27/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Remete  às  Promotorias  de  Justiça  proposta  de  ação  civil  pública  para  a  hipótese  de  se

compreender necessária tal forma de atuação ministerial, objetivando alcançar maior controle

da pandemia decorrente do novo coronavírus e, consequentemente, maximizar a proteção à

vida e à saúde das pessoas e do conjunto da comunidade, prestigiando o afastamento social,

diante  da  recente  edição  do  Decreto  Estadual  nº  4.942/2020  e  eventual  notícia  de

descumprimento de seus termos por ato do município da Comarca.  Encaminha modelo de

ACP.

Of. Circular nº 28/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_28_2020/Oficio_Circ_28-2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_272020/36.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_26_2020/Of_circular_26_2020-CAOP.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_25_2020/Oficio_Circ_25-2020_-_coronavirus_1_1.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Oficio_329-20_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_272020/ACP.odt
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_272020/ACP.odt


Risco  de  desabastecimento  de medicamentos  utilizados  para  intubação  e  manutenção  da

ventilação mecânica em Unidades de Tratamento Intensivo no território paranaense.

Of. Circular nº 29/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Matriz de risco: identificação dos critérios epidemiológicos objetivos.

Of. Circular Conjunto nº 1/2020-CAOPSAU e CAOPCAE

Comunicado GIAC-PR, sobre a retomada das atividades escolares.

Of. Circular Conjunto nº 2/2020-CAOPSAU e CAOPCAE

Retorno às atividades escolares.

Of. Circular Conjunto nº 03/2020-CAOPSAU e CAOPCAE

Retomada das atividades escolares.

Of. Circular nº 30/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Ciência do conteúdo do Ofício nº 2401/2020/GS/SESA, referente à retomada das atividades

escolares no estado do Paraná (CLIQUE AQUI para acessá-lo).

Of. Circular nº 32/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Orientação de atuação diante do agravamento da COVID-19.

-[ANEXO 1: modelo de ofício a ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde]
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_32_2020/Anexo1-MODELO-Oficio-Conselho.doc
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_32_2020/Oficio_Circular_32-2020-CAOPSAU_COVID_19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_30_2020/Oficio_Circ_30_2020_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_03/Of_Circ_Conjunto_3_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_03/Of_Circ_Conjunto_3_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_03/Of_Circ_Conjunto_3_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_02/Of_Circ_Conjunto_2_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_02/Of_Circ_Conjunto_2_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_02/Of_Circ_Conjunto_2_2020_CAOPSAU_CAOPCAE.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_01/oficio_circ_conj_n1_2020_comunicado_giac_volta_aulas_covid19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_01/oficio_circ_conj_n1_2020_comunicado_giac_volta_aulas_covid19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_Conjunto_01/oficio_circ_conj_n1_2020_comunicado_giac_volta_aulas_covid19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_29_2020/Oficio_Circ_29-2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_30_2020/anexo_of_circ_30_2020_caopsau.pdf


Of. Circular nº 33/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública -Of. Circular nº1/2021 - CAOP 

Saúde Pública 

Covid-19: condições técnicas para aprovação de vacinas pela ANVISA.

Of. Circular nº2/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Ref. Planos Municipais de Vacinação.

Of. Circular Conjunto nº1/2021 - CAOP Saúde Pública/CAOP Patrimônio Público

Covid-19: orientações ministeriais quanto às ações de imunização.

Of. Circular nº 3/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Descumprimento dos Planos Nacional e estaduais de imunização.

[ANEXO 1: Circular OGS/SESA nº 002]

[ANEXO 2: Ofício nº 14/2021-Conselho de Secretários Municipais de Saúde]

Of. Circular nº 4/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Ref. Planos Municipais de Vacinação.

[ANEXO 1: Boletim Informativo: Situação dos instrumentos de planejamento - Ministério da 

Saúde]

Of. Circular nº 5/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Divulga orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) abordando aspectos e 

recomendações voltados às decisões sobre priorização de aplicação de vacinas para a Covid-19

em cenários de suprimento limitado.

[ANEXO 1: “WHO SAGE ROADMAP FOR PRIORITIZING USES OF COVID-19 VACCINES IN THE 

CONTEXT OF LIMITED SUPPLY - An approach to inform planning and subsequent 
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_05_2021/ANEXO_Of_circ_5-2021-covid19-vaccines.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_05_2021/ANEXO_Of_circ_5-2021-covid19-vaccines.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_Conjunto_01_2021/Oficio_Circ_ConjuntoCAOPSAU_CAOPpatrimonio_1_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circ_2_planos_de_vacinacao.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Oficio_329-20_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_05_2021/Of_Circ_5_2021_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_04_2021/anexo_of_circ_4_2021_Boletim_Situacao_dos_instrumentos_de_planejamento_do_SUS_30dez2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_04_2021/anexo_of_circ_4_2021_Boletim_Situacao_dos_instrumentos_de_planejamento_do_SUS_30dez2020.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_04_2021/Oficio_Circ_4_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/anexo2_of_circ_3_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/anexo2_of_circ_3_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/anexo2_of_circ_3_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/anexo2_of_circ_3_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/anexo1_of_circ_3_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_03_2021/Oficio_Circular_3_2021_Ouvidorias_vacinas.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/1_ofcircular_1_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/1_ofcircular_1_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_Circulares_2020/Of_Circular_33_2020/Of_Circular_33_20coronavirus.pdf


recommendations based upon epidemiologic setting and vaccine supply scenarios” - 

Organização Mundial da Saúde] 

Of. Circular nº 5-A/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Priorização de aplicação de vacinas para COVID-19 em cenário de suprimento limitado, 

contemplando mulheres grávidas e lactantes. 

 Recomendação sobre suspensão da vacinação de gestantes com a vacina  

Oxford/Astrazeneca/Fiocruz contra covid-19.

Of. Circular n° 6/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Decreto Estadual nº 6.637/21, “retomada das aulas presenciais”.

Of. Circular n° 7/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Situação crítica Coronavírus. Crise na Atenção Primária e Crise de Leitos.

Of. Circular nº 08/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Medicina de catástrofe em tempos de pandemia.

Of. Circular Conjunto nº 2/2021 – CAOP Saúde Pública / CAOP Patrimônio Público 

Ordem de prioridade, possibilidade de divulgação dos dados referentes aos indivíduos que 

foram vacinados, obrigatoriedade da vacinação.

Of. Circular nº 9/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Covid e Lei Federal n° 6.437/1977, que tipifica as infrações à legislação sanitária federal.

Of. Circular nº 10/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Paraná atinge números jamais vistos, com a presença de novas variantes do Coronavírus.
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_05_2021/ANEXO_Of_circ_5-2021-covid19-vaccines.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_05_2021/ANEXO_Of_circ_5-2021-covid19-vaccines.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_10_2021_Caopsau.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_09_2021_Caopsau.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Of_circular_conjunto_2.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_08_2021_Caopsau.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_07_2021/Of_Circ_7_2021_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_6_2021_CAOPSAU.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/comunicado_ggmon_005_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/comunicado_ggmon_005_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_circular_5a.pdf


Of. Circular n° 11/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Oxigênio e medicamentos para intubação orotraqueal. 

Anexo I: Panorama Oxigênio Medicinal – SESA/PR 

Anexo II: Panorama Medicamentos IOT-SESA/PR 

Of. Circular n° 12/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Painel de Controle do Coronavírus no Paraná - Planilha de doses distribuídas e aplicadas. 

Of. Circular n° 14/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Atualização dos dados sobre infecção hospitalar no Paraná.

Of. Circular Conjunto nº 3/2021 -  CAOP Saúde Pública / CAOP Patrimônio Público  

Notícia de vacinação de falecidos.

Of. Circular n° 16/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Escassez de anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares destinados ao tratamento

hospitalar de pacientes portadores de Covid-19.

Of. Circular n° 18/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Conass e Conasems manifestam-se sobre vacinação de adolescentes.

Of. Circular n° 19/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Nota Orientativa SESA/PR nº 6/2021

Of. Circular n° 20/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Decisões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre a vacinação contra a 

Covid-19.
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http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_20_2021.pdf
http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_19_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_18_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_16_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_Conjunto_03_2021/Of_circular_conjunto-003-2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_14_2021-Infeccao_Hospitalar-Covid19.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_12_2021/anexo_Of_Circ_12_21_planilha_doses.pdf
http://bi.pr.gov.br/COVID/index.html
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_12_2021/Of_Circ_12_21.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_11_2021/Anexo_II_SESA_Panorama_Medicamentos_IOT_26-03-21.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_11_2021/Anexo_I_SESA_Oxigenio_26032021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_11_2021/Oficio_Circular_11_2021_CAOPSAU.pdf


Of. Circular n° 21/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Administração de dose de reforço de vacinas contra a Covid-19.

Of. Circular n° 23/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Imunização e o cadastro prévio em aplicativos ou plataformas de gestão do SUS.

Of. Circular n° 25/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

Aplicação de vacinas não aprovadas pela Anvisa em adolescentes.

ANEXO: Ofício Circular nº 4/2021-MPF 

Of. Circular n° 27/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Alertas da OMS sobre possível quarta onda de casos graves e óbitos de Covid-19.

b.2.2) Notas Técnicas 

Nota do CAOP de Proteção à Saúde Pública

Recomendação Administrativa Conjunta Presi-CN nº 2 do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP.

Nota  Técnica  1/2020  -  Coronavírus  /  Covid-19 -  CAOP  de  Proteção  à  Saúde  Pública

Coronavírus – nota cronológica, atuação do gestor estadual – Plano de Contingência, atuação

do gestor  municipal  –  Planos de Contingência,  hospitais  de  referência  –  Covid no Paraná,

notificações  obrigatórias,  notícias  falsas  e  alarma  social.  Proposta  de  Recomendação

Administrativa. 
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https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Nota_Tecnica/proposta_ra_caopsau_2020_CORONAVRUS.doc
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Nota_Tecnica/proposta_ra_caopsau_2020_CORONAVRUS.doc
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_27_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Nota_Tecnica/NT1_2020_Corona.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circular_27_2021.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_do_CAOP/nota_caop_recomandacao_CNMP.pdf
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Nota Técnica nº 2/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Observância, pelos municípios paranaenses, do Decreto Estadual que estabeleceu medidas 

sanitárias mais restritivas para o enfrentamento da Covid-19.

Nota Técnica nº 3/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Atenção primária em saúde (APS), atendimento precoce, Covid-19.

 Pronunciamento CAOP Saúde (complementa a NT)

Manifestação, mediante provocação do Gabinete do PGJ, sobre proposição de 

Promotores e Procuradores de Justiça, pela possibilidade de o SUS direcionar os 

pacientes, que assim o desejarem, a profissionais que adotam o tratamento 

precoce ou imediato contra a COVID-19.

Nota Técnica nº 1/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública   

Grupos prioritários na vacinação para Covid-19.

Nota Técnica nº 2/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública

Escassez e falta de imunizantes para aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid-19.

Nota Técnica nº 3/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Imunização: a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19.

Nota Técnica nº 4/2021 –CAOP de Proteção à Saúde Pública 

Represamento dos atendimentos não-Covid no SUS -  reativação plena da atenção primária em

saúde (APS)
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b.2.3) Avisos Importantes

Aviso Importante nº 1 – 12/3/2020 

Declaração, pela OMS, de status de pandemia para a Covid-19.

 Aviso Importante nº 2 – 12/3/2020 

Confirmação de 6 casos de Covid-19 no Paraná.

Aviso Importante nº 3 – 12/3/2020 

Publicação da Portaria GM/MS 356/2020, sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Aviso Importante nº 4 – 5/8/2020 

Disponibilização de anestésicos, sedativos e relaxantes musculares aos pacientes acometidos 

pela Covid-19, que se encontram hospitalizados em UTI.

Aviso Importante nº 5 – 15/1/2021 

Divulgação de Nota do Conselho Nacional de Secretários de Saúde sobre a não 

obrigatoriedade de cadastro da população como condicionante ao recebimento da vacina 

contra a Covid-19. 

Aviso Importante nº 6 – 19/1/2021 

Divulgação do Guia de Contratações Emergenciais em Saúde Pública decorrente do surto de 

Coronavírus 
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Aviso Importante nº 7 - 23/2/2021  

Sobre o repasse de recursos do Ministério da Saúde para pagamento de leitos hospitalares que

teriam perdido o credenciamento.

Aviso Importante nº 8 – 31/3/2021 

STF determina a inclusão dos profissionais de segurança pública e salvamento no grupo 

prioritário para a vacinação contra a Covid-19.

Aviso Importante nº 9 – 31/3/2021 

Divulga a página eletrônica para o acompanhamento da atuação do STF durante a pandemia 

do coronavírus.

Aviso Importante nº 10 – 7/4/2021 

Informa sobre os relatórios quinzenais elaborados pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), em conjunto com a SESA/PR, com as 

projeções da evolução dos casos de Covid-19 no Paraná. 

Aviso Importante nº 11 – 9/4/2021  

Divulga a Nota Orientativa nº 3/2021, da SESA/PR, sobre identificação e controle de casos de 

Covid-19 em instituições de ensino no Paraná. 

Aviso Importante nº 12/2021 - 11/5/2021

- Formulário de Informações do Desastre – FIDE

Aviso Importante nº 13/2021 - 20/5/2021

Nota oficial CFM - leitos de UTI
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Aviso Importante nº 14/2021 - 21/5/2021

Portarias n° 840, de 4 de maio e nº 888, de 10 de maio de 2021, da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Aviso Importante nº 15/2021 - 21/5/2021

Enunciados 99 e 100, da 2ª Câmara Criminal do Ministério Público Federal, sobre a 

competência de atuação em questões relativas à Covid-19.

Aviso Importante nº 16/2021 - 25/5/2021

Portarias n° 923, de 13 de maio, e 944, de 14 de maio de 2021, da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que reconhecem os 

Municípios de Campina da Lagoa, Cascavel, Coronel Vivida, Imbaú, Reserva do Iguaçu, Teixeira 

Soares, Nova América da Colina e Verê em Estado de Calamidade Pública na área descrita no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE, em decorrência da COVID-19.

Aviso Importante nº 17/2021 - 27/5/2021

Portaria n° 979, de 20 de maio de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, reconhece, por mais 180 dias, a contar de 12 de 

maio de 2021, o Estado de Calamidade Pública em todo o território do município de 

Xambrê/PR, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 (COVID-19).

Aviso Importante nº 18/2021 - 23/6/2021

Portarias n° 1078 e 1135, ambas de 2 de junho de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que reconhecem, respectivamente, 

Estado de Calamidade Pública nos municípios de  Alvorada do Sul, Guarapuava, Nova 

Laranjeiras e Tibagi, e de São Miguel do Iguaçu/PR, em decorrência de Doenças Infecciosas 

Virais - 1.5.1.1.0 (COVID-19).
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Aviso Importante nº 19/2021 - 23/6/2021

Divulga portarias do Ministério da Saúde que liberam, em caráter excepcional, a transferência 

de recurso financeiro para custeio de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para 

atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela Covid-19 em municípios do Estado.

Aviso Importante nº 20/2021 - 29/6/2021

Portaria n° 1246, de 21 de junho de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do

Ministério do Desenvolvimento Regional, reconhece Estado de Calamidade Pública no 

município de Cornélio Procópio, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 

(COVID-19).

Aviso Importante nº 21/2021 - 29/6/2021

Portaria GM/MS n° 1340, de 23 de junho de 2021 - libera, em caráter excepcional, a 

transferência de recurso financeiro para custeio de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar 

para atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela Covid-19 no Município de Curitiba.

Aviso Importante nº 22/2021 - 6/7/2021

Divulga portarias do Ministério da Saúde que liberam, em caráter excepcional, a transferência 

de recurso financeiro para custeio de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para 

atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela Covid-19 em municípios do Estado. 

Aviso Importante nº 23/2021 - 6/7/2021

Portaria no 1.275, de 23 de junho de 2021 reconhece, por mais 180 dias, a contar de 

10/06/2021, a Situação de Emergência em todo o território do município de Irati/PR, em 

decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus; e Portaria no 1.319, de 28 de 

junho de 2021 reconhece o Estado de Calamidade Pública nos municípios de Andirá/PR e Rio 

Branco do Sul/PR, em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19. 
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Aviso Importante nº 24/2021 - 2/8/2021

Nota tripartite do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)

e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), recomendando que Estados e 

municípios devem seguir, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações 

(PNI) quanto aos intervalos entre as doses das vacinas contra a Covid-19.

Aviso Importante nº 25/2021 - 6/8/2021

Portaria n° 1.506, de 22 de julho de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do

Ministério do Desenvolvimento Regional, em seu art. 1°, reconhece Estado de Calamidade 

Pública no município de Diamante D’Oeste-PR, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais - 

1.5.1.1.0 (COVID-19).

Aviso Importante nº 26/2021 - 19/8/2021

Intercambialidade de imunizantes contra a COVID-19

Aviso Importante nº 27/2021 - 13/9/2021

Anvisa autoriza o uso emergencial de mais um medicamento contra Covid-19.

Aviso Importante nº 28/2021 - 13/9/2021

Não incorporação de medicamento

Aviso Importante nº 29/2021 - 28/9/2021

Verbas para leitos de UTI Covid

Aviso Importante nº 30/2021 - 7/10/2021

Verbas para leitos de UTI Covid
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Aviso Importante nº 31/2021 - 8/10/2021

Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)

Aviso Importante nº 32/2021 - 8/10/2021

Uso obrigatório de máscaras

Aviso Importante nº 33/2021 - 14/10/2021

Orientações jurisprudenciais sobre a Covid-19

Aviso Importante nº 34/2021 - 20/10/2021

Verbas para leitos de UTI Covid

Aviso Importante nº 35/2021 - 26/10/2021

Covid-19: Recursos Financeiros e Leitos de Suporte Ventilatório

Aviso Importante nº 36/2021 - 3/11/2021

Covid-19: Reforço de Recursos Financeiros

Aviso Importante nº 37/2021 - 4/11/2021

Covid-19: ADPF contra a Portaria do Ministério do Trabalho

Aviso Importante nº 38/2021 - 8/11/2021

Covid-19: ADPF contra a Portaria do Ministério do Trabalho

Aviso Importante nº 39/2021 - 11/11/2021

Covid-19: Recursos Financeiros e Leitos de Suporte Ventilatório
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Aviso Importante nº 40/2021 - 11/11/2021

Verbas para leitos de UTI Covid

Aviso Importante nº 41/2021 - 16/11/2021

Covid-19: ADPF contra a Portaria do Ministério do Trabalho

Aviso Importante nº 42/2021 - 19/11/2021

Covid-19: Recursos Financeiros e Leitos de Suporte Ventilatório

Aviso Importante nº 43/2021 - 29/11/2021

Covid-19: Nova Variante. Comunicação de Risco

Aviso Importante nº 44/2021 - 1/12/2021

Cancelamento de Leitos e Repasse Financeiro

Aviso Importante nº 45/2021 - 2/12/2021

Custeio de Leitos e Repasse Financeiro

Aviso Importante nº 46/2021 - 2/12/2021

Sociedade Brasileira de Virologia: nova variante de SARS-CoV-2

Aviso Importante nº 47/2021 - 2/12/2021

Municípios perdendo recursos

 Aviso Importante nº 48/2021 - 3/12/2021

Covid-19: Recursos Financeiros
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Aviso Importante nº 49/2021 - 3/12/2021

Recursos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de 

saúde

Aviso Importante nº 50/2021 - 6/12/2021

Covid-19: Recursos Financeiros e Leitos de Suporte Ventilatório

Aviso Importante nº 51/2021 - 7/12/2021

Covid-19: subnotificação

Aviso Importante nº 52/2021 - 7/12/2021

Covid-19: Recursos Financeiros e Leitos de UTI

Aviso Importante nº 53/2021 - 9/12/2021

Recursos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de 

saúde

b.2.5) Correios da Saúde

nº 1081 – 04/03/2020 

O MPPR e o enfrentamento ao Coronavírus. 

nº 1083 – 06/07/2020 

Atuação do CAOP Saúde Pública

Novos atos do Governo do Paraná sobre a COVID
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nº 1084 – 10/07/2020 

Procuradoria-Geral e Corregedoria-Geral do MPPR expedem recomendação sobre o 

descumprimento de decreto estadual.

nº 1085 – 13/07/2020 

Tem novidade no ar! Painel de Monitoramento da Covid-19 no Paraná.

nº 1086 – 22/07/2020

Fique ligado! O STF confirma a validade e eficácia de decretos estaduais mais restritivos para o 

combate à COVID-19

nº 1087 – 28/07/2020 

COVID-19: o CAOP Saúde Pública (MPPR) realiza reuniões virtuais com Promotores de Justiça 

das Regionais de Saúde da SESA/PR.

nº 1089 – 14/08/2020

COVID-19: o CAOP Saúde Pública/MPPR segue com o cronograma de reuniões virtuais com 

Promotores de Justiça das Regionais de Saúde.

nº 1090 – 22/08/2020 

O CAOP Saúde participa de reunião com Promotores de Justiça que atuam na macrorregião 

norte de saúde da SESA/PR.

Nº 1091 – 04/09/2020 

Covid-19: pesquisa FIOCRUZ aponta necessidade de se investir em atenção primária.

Nº 1093 – 16/09/2020 

Retomada das atividades escolares presenciais: o que pensa o controle social.
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Nº 1094 – 21/09/2020 

A OMS, UNICEF e UNESCO aconselham sobre como e quando reabrirem escolas com 

segurança.

Nº 1095 – 30/09/2020  

O controle social e o fortalecimento da atenção básica no enfrentamento à COVID-19.

nº 1096 – 06/10/2020  

A SESA e a retomada presencial das aulas.

Nº 1100 – 09/11/2020  

Saúde mental do trabalhador e Covid-19.

nº 1101 – 12/11/2020  

Trabalho presencial das gestantes e a transmissão comunitária da COVID-19.

nº 1104 – 02/12/2020   

Novo Guia Orientador de Enfrentamento à Covid-19 – CONASEMS/CONASS.

nº 1105 – 17/12/2020   

Emergências em Covid-19, Febre Amarela e Dengue.

nº 1106 – 23/12/2020  

Saúde mental em risco! Natal, final de ano e Covid-19.

nº 1107 – 30/12/2020  

Ações atualizadas para enfrentamento da Covid-19 nos municípios.
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nº 1108 – 08/01/2021  

Melhoramentos para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Mercado de vacinas para a Covid-19: valores negociados pela Comissão Europeia.

Nº 1109 – 15/01/2021  

Vacinas COVID-19 no Paraná.

nº 1110 – 20/01/2021  

Abrace a vacina. Linha do tempo.

Nº 1111 – 28/01/2021  

Direito e pandemia: retratos.

Recomendação conjunta sobre vacinação no PR.

nº 1112 – 04/02/2021   

Revista CNMP - “Saúde e Ministério Público: desafios e perspectivas.”

Banco de Ideias do CAOP no CNMP.

n. 1113 - 11 de fevereiro de 2021  

MPPR e Ouvidorias do SUS definem articulação de informações para fiscalização das filas de 

acesso às vacinas. Novidades nos tribunais.

n. 1114 - 17 de fevereiro de 2021  

Vacinas contra a COVID-19 são recomendadas, mesmo com a circulação de novas variantes. 

STF decide sobre a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes.

nº 1116 – 03/03/2021  

Nota técnica aborda vigilância de eventos adversos pós-vacinação. Novidades nos Tribunais.
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n° 1115 – 24/02/2021  

O MPPR e as denúncias de desrespeito à fila de vacinação;

SIOPS: O que é?

n° 1117 – 17/03/2021  

Como é possível realizar Conferência Municipal de Saúde?

n° 1118 – 17/03/2021  

Apuração de denúncias de desrespeito à fila de vacinação pelo MPPR: atualização;

CRM/PR se posiciona sobre a divulgação de lista com nomes de vacinados.

n° 1119 – 26/03/2021   

Novidade no CAOP: PLUS - mais sobre saúde “Covid-19, uma tragédia anunciada. E agora?”

n° 1120 – 05/04/2021  

Covid-19: aplicação de doses das vacinas nos municípios paranaenses.

OAB pede ao STF que obrigue a União a comprar vacinas para imunização em massa.

n° 1121 – 09/04/2021  

Vacinas para todos.

Conselho Nacional de Saúde e instituições de saúde denunciam calamidade no Brasil para 

instâncias internacionais.

N° 1122 – 15/04/2021 

Conselho Nacional de Saúde recomenda a adoção de medidas efetivas para aquisição de 

medicamentos para intubação orotraqueal.
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n° 1123 – 22/04/2021  

Atenção: foi publicada a nova edição do Guia Orientador para o enfrentamento da Covid-19.

IPARDES divulga novas estatísticas do número de casos e de ocupação de leitos Covid-19 no 

PR.

n° 1124 – 28/04/2021  

O orçamento de 2021 tira recursos da saúde.

Diretrizes do CNJ e a Covid-19.

n° 1125 – 06/05/2021   

Atuação do CAOP: grupo com comorbidades, CRM/PR e SESA.

N° 1126 – 12/05/2021  

Conselho Nacional de Saúde apresenta orientações atualizadas para a realização de 

Conferências (Municipais) de Saúde.

Revista Poli aborda questões sensíveis sobre imunização contra a Covid-19

n° 1127 – 21/05/2021  

CRM/PR: segurança e transparência para assegurar a imunização do grupo com comorbidades.

Novidades nos Tribunais. A ordem de precedência de vacinação pelo STF.

n° 1129 – 02/06/2021  

Equívocos nos registros de vacinados contra a Covid-19.

Novidades nos Tribunais.

n° 1132 – 23/06/2021  

24ª edição do Boletim da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público foi 
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publicada.

O que diz o 2º grau do MPPR.

n° 1133 – 24/06/2021  

Cinco prioridades para a vacinação universal COVID-19.

n° 1134 – 30/06/2021  

Direitos Humanos das pessoas com Covid-19.

Fiocruz: Confiança, atitudes, informação: estudo sobre a percepção da pandemia de Covid-19 

em 12 cidades brasileiras.

n° 1136 – 08/07/2021  

PLUS - Mais sobre saúde: “Protegendo refugiados durante a pandemia por Covid-19”

O que diz o segundo grau do MP.

Novidades nos Tribunais.

n° 1137 – 14/07/2021  

Execução orçamentária do SUS no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Novidades nos Tribunais.

n° 1138 – 21/07/2021  

Nota Técnica Fiocruz - Vacinas contra a Covid-19 mostram efetividade.

Novidades nos Tribunais.

n° 1140 – 29/07/2021  

COVID-19 na América Latina - emergência e oportunidade.

O que diz o segundo grau do MP.
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n° 1141 – 04/08/2021  

Fiocruz: o indesejável registro de 500 mil mortes no Brasil e o desempenho do SUS durante a 

pandemia.

n° 1143 – 20/08/2021   

Variante Delta do coronavírus avança e acende sinal vermelho para as autoridades sanitárias.

Novidades nos Tribunais.

n° 1144 – 25/08/2021  

Vacinação contra a Covid-19: ainda a burla às filas.

N° 1145 – 03/09/2021  

COVID longa.

n° 1146 – 15/09/2021   

Covid-19: aumento de casos e óbitos em gestantes e puérperas

Novidades nos Tribunais: permanência irregular de paciente além do prazo em UPAs.

N° 1147 – 22/09/2021 

O longo caminho pela frente para a vacinação COVID-19 na África.

Proadess – Projeto de Avaliação do Desempenho dos Serviços de Saúde.

n° 1149 – 06/10/2021  

Conselho Nacional de Saúde reprova contas do MS.

Vacinação contra Covid-19 contribui para a atualização de cadastros no SUS e melhoria do 

panorama epidemiológico.

Novidades nos Tribunais.
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nº 1151 – 20/10/2021  

Covid-19 e as comunidades Quilombolas – descaso.

O que dizem os tribunais.

nº 1152 – 28/10/2021  

Covid-19 no sistema prisional - cobertura vacinal precisa avançar.

Novidades nos Tribunais.

nº 1153 – 03/11/2021  

Europa em alerta! Casos e óbitos por Covid-19 voltam a subir.

Novidades nos Tribunais.

nº 1154 – 11/11/2021  

PLUS - Mais sobre saúde: classificação Variantes SARS-CoV-2.

nº 1156 – 24/11/2021 

TRF 2ª. Região reconhece a ilegitimidade ativa do MPF para questionar dados sobre a Covid-19

publicados pela SESA/ES.

 n° 1157- 01/12/2021

- Lex Medicinae e CEPEDISA

- Novidades nos Tribunais

n° 1158- 08/12/2021

- Ministério da Saúde desabilita propostas de obras e cobra de municípios a DEVOLUÇÃO DE 

VALORES TRANSFERIDOS

- O que diz o segundo grau do MP
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n° 1159- 15/12/2021

- Oncologia em pauta: cartazes divulgam direitos dos pacientes com câncer. E página do CAOP.

- Novidades nos Tribunais

b.3) Covid-19 no sistema prisional

Participação  dos  encontros  organizados  pelo  Grupo  de  Monitoramento  e  Fiscalização  do

Sistema Carcerário no Paraná (GMF) do TJPR. Por meio desses dados, apurados durante as

reuniões,  o  Poder  Judiciário  nacional  monitora,  quinzenalmente,  os  casos  de  contágios  e

mortes por Covid-19 no sistema prisional.  A matéria,  que também interessa ao Ministério

Público, integrante do GMF, indaga soluções para assegurar a vacinação desse público, bem

como o devido atendimento à sua saúde, principalmente na hipótese de surtos, considerando

o potencial de alastramento da doença nesses ambientes confinados.

b.4) Reuniões de trabalho semanais com integrantes da Secretaria de Estado da Saúde do

Paraná

Reunião com a participação do Diretor de Gestão em Saúde da SESA/PR, Vinícius Augusto

Filipak e promotores de Justiça das Comarcas sedes das macrorregionais de Saúde (Curitiba,

Maringá,  Londrina  e  Cascavel)  para  troca  de  informações  e  apuração  da  situação

epidemiológica da Covid-19 no Paraná em tempo real, bem como dos ciclos dehospitalazação .

Os informes relevantes são repassados aos (às) demais colegas, de acordo com sua natureza e

as características de cada veículo de comunicação do CAOP. 
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b.5) Acompanhamento e registro das reuniões do Centro de Operações em Emergências -

COE, para enfrentamento do Coronavírus, no âmbito da SESA-PR. 

Instaurado procedimento administrativo, com juntada dos respectivos relatórios, além de sua

divulgação no site no CAOP Saúde (clique para acessar os relatórios de  2020 e de 2021), e

entre os integrantes do MPPR, atuantes na área da saúde.

b.6)   Reuniões  semanais  e/ou  quinzenais  com  os  Promotores  de  Justiça  atuantes  nas

macrorregiões de saúde 

Destinadas  ao enfrentamento das  questões  referentes  ao coronavírus  de forma integrada,

destacando-se  o  protagonismo  da  Atenção  Básica  para  assegurar  medidas  preventivas,

incrementar  o  rastreamento  de  casos  e  proporcionar  cuidados  essenciais  aos  usuários

acometidos  pela  doença,  de  modo  a  evitar  a  hospitalização.  Os  encontros  integram  uma

estratégia de interiorização das discussões em saúde afetas ao MP, principalmente em relação

à Covid-19.

b.7) Tratativas com o CRM-PR 

Com  a  finalidade  de  assegurar  transparência  e  segurança  na  imunização  do  grupo  de

comorbidades. Resultou na adoção de sistema específico voltado aos médicos para emissão e

validação  on-line de  declarações  de  comorbidade,  documento  necessário  para  justificar  a

imunização deste grupo. 
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c) Vacinas contra a Covid-19

c.1) Instauração de procedimento administrativo - PNO

Foi instaurado Procedimento Administrativo específico para “acompanhamento e orientação

ministerial  sobre  aspectos  do  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação  contra  a

COVID-19 - PNO”.

c.2) Instauração de procedimento administrativo - apuração de “fura-fila” para vacina contra

a Covid-19

Procedimento Administrativo específico para orientação ministerial e captação de informações

de supostas violações à ordem de priorização para recebimento de vacinas para combate ao

coronavírus. O CAOP recepciona as denúncias sobre o tema oriundos da Ouvidoria do Estado

do Paraná e das Controladorias Gerais do Estado e da União, elaborando a triagem inicial, e

enviando aos respectivos agentes ministeriais, para adoção de providências. 

Para o controle das denúncias foi criado painel de acompanhamento com o uso de software

Business  Intelligence.  Foram  recepcionados,  no  total,  13  blocos  de  denúncias  e  429

ocorrências processadas (vide dados extraídos do B.I. abaixo).

Figura  7:  Mapa  de  calor  e  informações  gerais  do  processamento  das
denúncias
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Figura 8: Quantitativo de denúncias por municípios (parcial - 17 primeiros)
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c.3) Página na internet dedicada ao Coronavírus

Criação de página  de  Internet específica sobre vacinação,  com informações para  subsidiar

atuação ministerial. 

 Acessível  em:  https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=1312

d) Oncologia

O CAOP Saúde Pública do MPPR iniciou, em 2021, programa voltado à atenção oncológica no

Paraná, com olhar principalmente voltado à Atenção Básica e a um dos  cânceres prevalentes

na população feminina (mama), na perspectiva de sua detecção precoce e rastreamento. 
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O programa teve início com reuniões articuladas  pelo CAOP Saúde com a SESA-PR e com o

Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), em sua primeira fase para discutir e

operacionalizar as formas de divulgação dos direitos dos pacientes com neoplasias (ou com

suspeita,  ou  com  propensão),  conforme  determinam  a  Lei  Estadual  n.  14.254/03,  a  Lei

Estadual n. 18.895/16 e, mais recentemente, a Lei Federal n. 14.238/21.

As reuniões  (por  videoconferência)  ocorreram regularmente nos meses  de maio a agosto,

delas  resultando  instauração  de  procedimento  administrativo  tendo  como  objeto  “coleta,

sistematização  e  divulgação  de  informações  e  dados  de  regulação  sanitária  e  manejo

institucional  aos  órgãos  de  execução  atuantes  na  área  da  saúde  do  MPPR,  em  tema  de

oncologia”.

Do trabalho inicial, resultaram cartaz informativo e uma cartilha de divulgação pública,  em

cooperação pelo CAOP,  em conjunto com a SESA-PR e o COSEMS-PR.  já encaminhados às

Promotorias de Proteção à Saúde Pública do Paraná, a todos os pontos de atenção à saúde do

SUS no estado e várias instituições, principalmente de ensino, para divulgação.

d.1) Instauração de Procedimento Administrativo

Instalou-se, em segunda etapa, o PA 0046.21061654-9, para coleta de elementos técnicos e

dados de regulação sanitária aptos à orientação funcional aos órgãos de execução atuantes na

área da saúde do MPPR, em tema de oncologia. Tal atividade ainda está em curso.

d.2) Expedição de Ofício Circular e Nota Técnica

- Of. Circular n° 28/2021 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  
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Ref. material sobre direitos dos pacientes com câncer

- Nota Técnica 5/2021 -  sobre a retomada dos serviços de detecção e diagnóstico precoce do

câncer de mama.

d.3) Página na Internet dedicada à Oncologia

Como  terceiro passo, para auxiliar as promotorias de Justiça nestas ações, o Centro de Apoio

Operacional de Proteção da Saúde Pública lançou, em julho de 2021, página na Internet com

coletânea básica de normas e material de apoio sobre neoplasias. No sítio digital será possível

encontrar manifestações do CAOP, legislação federal e estadual (central), pareceres de órgãos

de controle, pronunciamentos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de

Medicina do Paraná e outras referências importantes para a atuação do Ministério Público. 

 Foi divulgado em 23/7/2021, por meio do  Correio da Saúde n° 1139, o site do CAOP

Saúde voltado à Oncologia

 Ainda,  para  ver  outras  iniciativas  na  matéria  que podem ser  consultadas  na  página

https://saude.mppr.mp.br/pagina-1326.html

e) Dengue

Subsidiar a atuação de órgãos de execução do Ministério Público, no acompanhamento de

ações  e  serviços  de  saúde  relacionados  ao  combate  à  dengue,  acompanhando-se  o
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cumprimento da Resolução SESA/PR nº 29/11 - Norma Técnica de prevenção à proliferação do

mosquito aedes aegypt no estado. Tal ação é realizada no CAOP desde 2011;

e.1) Instauração de Procedimento Administrativo

PA 0046.19.037079-4, objetivando o acompanhamento da Política Nacional  de Controle da

Dengue (PNCD),  referente ao enfrentamento da dengue no Paraná,,  com vistas a remeter

informações técnico-jurídica aos órgãos de execução do Ministério Público com atribuições em

saúde pública, sem caráter vinculativo, promovendo a integração e o intercâmbio entre os

órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação uniforme, quando cabível. 

e.2)  Acompanhamento e registro das reuniões do Centro de Operações em Emergências -

COE, para enfrentamento da Dengue, no âmbito da SESA-PR

PA 0046.21.039684-5, destinado ao acompanhamento e registro das discussões havidas nas

reuniões quinzenais do COE - Dengue. Posicionamentos compartilhados, sempre que útil, com

os órgãos de execução ministeriais. 

e.3) Alertas da Dengue

Desenvolvido para viabilizar o monitoramento da doença de forma mais ágil, o CAOP Saúde,

em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI/MPPR),   foi  criado o

sistema  de  alerta  voltado  às  promotorias  de  Justiça.  Com  base  no  Boletim  editado  pela

SESA/PR, o aplicativo processa as informações epidemiológicas e dispara, automaticamente,

notificações  semanais  aos  promotores  de  Justiça  quando  detectada  a  incidência  de  casos

humanos que indiquem epidemia ou risco de epidemia e/ou o índice de infestação predial que

sugerir situação de alerta ou risco de desenvolver surto. Espera-se, com isso, maior integração
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da instituição ao conjunto de esforços do Poder Público voltados ao enfrentamento da doença

e sua prevenção.

e.4) Expedição de Ofícios Circulares

Ofício  Circular  nº  16/2020  -  CAOP  de  Proteção  à  Saúde  Pública  

Alerta de Epidemia da Dengue.

e.5) Página na internet dedicada à dengue

Elaboração e atualização contínua de material de apoio específico e de fácil acesso na página

eletrônica do CAOP Saúde: https://saude.mppr.mp.br/pagina-1198.html 

f) Doenças negligenciadas

Atuação  com  vistas  a  subsidiar  a  adoção  de  providências  pelos  órgãos  de  execução  do

Ministério  Público  acerca  da  prevenção,  diagnóstico  e  tratamento  de  tais   doenças  em

municípios e regiões do Paraná, onde possuem prevalência. Nesse sentido, há procedimento

administrativo instaurado especificamente em relação à tuberculose e à hanseníase. 

f.1) Hanseníase

Instauração do Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.18.146794-8, em vista do apoio

requerido  pela  SESA/PR,  para  que  o  MPPR contribua  para  a  melhoria  dos  indicadores  da

Campanha “Hora H para avaliar os contatos” de enfermos com Hanseníase. 
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Foram expedidos ofícios individualizados para as promotorias de Justiça dos municípios com

indicadores de acompanhamento abaixo da meta indicada pelo Ministério da Saúde.

 Com o atingimento das metas o Procedimento Administrativo foi arquivado em 

21/07/2021

f.1.2) Página na internet dedicada à Hanseníase

Elaboração e atualização contínua de material de apoio específico e de fácil acesso na página

eletrônica do CAOP Saúde: https://saude.mppr.mp.br/pagina-1166.html 

f.2) Tuberculose

Sobre  a  tuberculose  (PA  nº  MPPR-0046.21.177813-2),  a  iniciativa  consiste  em  subsidiar

análise,  pelas  respectivas  promotorias  de  Justiça  dos  indicadores  epidemiológicos  locais  e

regionais  acerca  da  doença  e,  consequentemente a  adoção  de providências  visando a:  (i)

testagem da população (para além do enfermo, os contatos domiciliares, em especial crianças,

pessoas infectadas pelo HIV e aquelas em uso de tratamentos com imunossupressores); (ii)

estimular o acompanhamento, por meio das equipes de saúde, dos casos confirmados até o

final do tratamento, por meio do chamado Tratamento Diretamente Observado (TDO); (iii)

além da implementação de protocolos de vigilância sanitária para o combate da doença.
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g)  Planejamento Institucional do MPPR

No âmbito do “Objetivo Estratégico” institucional (MP) “Assegurar o direito à educação e à

assistência social”, foram definidas três diretrizes, quais sejam:

Diretriz 1 - Fomento à efetividade da Atenção Básica no SUS.

Ações:

1. Acompanhamento da cobertura vacinal

2. Acompanhamento dos relatórios da Vigilância Sanitária e verificação da estruturação
das equipes municipais

3. Atuação em face da mortalidade materno-infantil

4. Expansão  do  Programa  SUSCOM+  (prejudicada  momentaneamente  em  razão  da
pandemia da Covid-19)

5. Fiscalização do orçamento público em saúde

6. Fomento às ações preventivas na Atenção Básica do SUS.

Diretriz 2 - Fomento à maior efetividade da atenção à saúde mental no SUS.

Ações:

1. Atuação em face da assistência à saúde mental no âmbito da atenção básica

2. Monitoramento da internação psiquiátrica involuntária
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Diretriz 3 - Fomento ao Controle Social

Ação:

1. Fortalecimento dos Conselhos de Saúde e das Ouvidorias do SUS.

Para o cumprimento das Ações propostas pelos promotores e promotoras de Justiça em sede

de planejamento, o CAOP Saúde está a desenvolver projetos específicos para cada linha de

atuação. Já há três projetos em fase de finalização, que serão lançados no início do próximo

ano. 

g.1) Combate ao abandono vacinal.

O primeiro projeto se refere ao combate ao abandono vacinal. O foco será voltado para a

construção de estratégias locais para a retomada das metas de vacinação recomendadas pelo

Ministério da Saúde, com vistas ao enfrentamento de doenças imunopreveníveis.

Como  efeito  negativo  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  houve  significativa  redução  de

pessoas vacinadas nos últimos anos. A ação visa, assim, atuação proativa dos promotores de

Justiça que, provocando o gestor da saúde local, buscará a reativação do programa nacional de

vacinação.
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g.2) Fortalecimento das Ouvidorias do SUS

A segunda proposta é relativa ao Fortalecimento das Ouvidorias do SUS. Em meados de 2019,

o  CAOP  Saúde  finalizou o  projeto  399  Ouvidorias,  cujo  foco  foi  o  de  tensionar  junto  aos

gestores para a criação, em todos os municípios, desses importantes canais democráticos de

comunicação entre os usuários e os órgãos e entidades que compõem a organização sanitária. 

O  próximo  passo  é  estimular,  pois,  que  todas  as  Ouvidorias  Municipais  atuem  de  forma

resolutiva em face das  demandas,  reclamações e sugestões  da população relativamente à

prestação de serviços públicos de saúde. Para tanto, deverão ser aferidos se as Ouvidorias

foram  implantadas  segundo  os  critérios  pactuados  pela  Comissão  Intergestores  Bipartite

(Deliberação CIB n 42/2012), quais sejam:  “(i) a indicação de um servidor para a função de

Ouvidor (preferencialmente de carreiras); (ii) criação de instrumento normativo da Ouvidoria,

estabelecendo objetivos, estrutura física e equipamentos mínimos para seu funcionamento,

processo de trabalho e prazos para resposta ao cidadão; (iii) disponibilização de um número de

telefone exclusivo para a Ouvidoria a ser divulgado à população e (iv) elaboração de relatórios

gerenciais quadrimestrais ao Gestor, disponibilizado à Ouvidoria Regional”. 

Desse  modo,  para  o  caso  daqueles  órgãos  que  foram  constituídos  em  desacordo  com  a

pactuação ou, ainda, não estejam plenamente funcionais, deverão as promotorias de Justiça

atuarem para a reversão do quadro e assegurar o pleno acesso da população aos canais de

atendimento.
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g.3) Mortalidade Materna

A terceira  linha de atuação,  enquadrada no campo do “Fomento à efetivação da Atenção

Básica do SUS”, diz respeito à análise e acompanhamento, pelas Promotorias de Justiça, dos

índices  epidemiológicos  locais  e  regionais  de  razão  da  mortalidade  materna  (RMM).  Esse

marcador, além de contemplar o número de óbitos, indica o acesso da mulher aos cuidados de

saúde e a capacidade do sistema de saúde responder às suas necessidades. 

Para tanto, serão fornecidos subsídios visando, (i)  a definição da RMM de cada localidade,

propiciando a verificação do índice e se ele está correspondendo às metas definidas pela ODS;

(ii) de acordo com a adequação ou não dos indicadores, estabelecer a individualização das

causas que resultem na situação epidemiológica observada e os meios apropriados para a

redução  dos  números  até  os  patamares  considerados  satisfatórios;  e,  (iii)  verificar  o

cumprimento  da  medida,  com  o  propósito  de  redimensionar  a  atuação  para  assegurar  a

manutenção de tais indicadores. 

g.4) Página na internet dedicada ao planejamento estratégico

Para a divulgação das atividades do Planejamento Institucional na área da saúde, bem como

dos projetos propostos pelo CAOP foi produzida página eletrônica (https://saude.mppr.mp.br/

modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1356),  que será disponibilizada aos Colegas no

início do próximo ano.
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h) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB 

Em vista dessa priorização institucional, o CAOP Saúde tem realizado consultas frequentes em

estudos e bancos de dados oficiais para a identificação de fragilidades nas redes locais de

saúde. Mais recentemente, foi examinado um conjunto de indicadores essenciais constantes

no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Os dados apurados pelo

CAOP, relativos ao primeiro quadrimestre do corrente ano, quanto à cobertura de exames

citopatológicos,  percentual  de  hipertensos  e  de  diabéticos,  indicaram  que  em  até  367

municípios  paranaenses  (dos  399  existentes)  foi  detectado  ao  menos  um  dos  índices  em

situação "ruim" (conforme dicção do MS).

h.1) Instauração de procedimento administrativo

Diante do levantamento e considerando a crucial necessidade sanitária de regularização das

deficiências  mencionadas,  o  CAOP  Saúde  instaurou  o  Procedimento  Administrativo

0046.21.014004-5, e encaminhou ofício circunstanciado para 164 Promotorias de Justiça em

relação a cada município, propondo aos colegas com ofício em saúde pública a verificação das

causas dessas insuficiências junto aos administradores públicos. Em cada caso, seria necessário

detalhar providências e prazos para a pronta correção no suprimento de medidas voltadas ao

controle  precoce  das  três  enfermidades  de  maior  ocorrência  percentual  no  SUS.  Até  o

momento (29/11/21), 147 órgãos de execução estão a adotar providências a respeito. 

h.2) Correio da Saúde

n° 1142 – 13/08/2021  

Intensifica-se atuação para a melhoria de indicadores da Atenção Primária à Saúde no Paraná.

O que diz o 2º grau do MPPR.
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i)  DIGISUS

O DIGISUS - Módulo gestor é o sistema de informação criado pelo Ministério da Saúde para 

uso por parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Foi desenvolvido a partir das 

normativas do SUS e da internalização da lógica do ciclo de planejamento, com o objetivo de 

dar publicidade aos atos de gestão.

Ocorre  que  foi  identificado,  pelo  Ministério  da  Saúde,  incompletude  dos  dados  postos  no

referido Sistema. 

Com base nas informações do MS, o CAOP Saúde, em conjunto com o  Conselho de Secretarias

Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) está aplicando pesquisa junto aos 399 municípios

do Estado, com o fim de identificar dificuldades, se houver, dos Administradores Públicos para

o preenchimento do DIGISUS. 

O próximo passo, com base nos dados coligidos, será estabelecer, via promotorias de Justiça,

interlocução  com  os  atores  envolvidos,  ou  seja,  administradores  nos  níveis  de  governo

municipal  e  estadual,  para  interlocução/encaminhamento  de   recomendações/demais

providência,  com  o  fim  de  que  seja  regularizado  o  preenchimento  dos  dados  do  aludido

sistema.
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i.1) Expedição de Ofício Circular

Of. Circular nº 31/2020 - CAOP de Proteção à Saúde Pública  

- Sistema DIGISUS - transparência na gestão pública do SUS.

-[ANEXO 1: Modelo de ofício a ser direcionado às Secretarias Municipais de Saúde];

-[ANEXO 2: Boletim DIGISUS/PR (Ano I, número 1)];

-[ANEXO 3: Portaria GM/MS nº 750/2019].

j) Experiências exitosas do SUS

Pela  finitude  dos  recursos  financeiros  e  humanos,  principalmente,  bem  como  as

especificidades  locais  de  cada  território,  impõe-se  aos  gestores  públicos  e  suas  equipes  a

necessidade de inovar para atingir  os objetivos centrais  do SUS, com destaque para a tão

almejada resolutividade das ações e serviços públicos ofertados à população.  

Desse  cenário  resultam  inúmeras  iniciativas,  desenvolvidas  pelas  Secretarias  Municipais  e

Estaduais de Saúde de todo o Brasil, para, na dicção do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8080/1990,

formular e executar “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 Nacional de Saúde, do
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Conselho  Nacional  de  Saúde  e  difundidas  em  publicações,  de  modo  que  possam,

eventualmente, servir a outros gestores.

Nesse sentido, considerando se tratarem de metodologias já testadas e que podem, de alguma

forma, servir aos propósitos do SUS, o CAOP Saúde Pública passou a selecionar e reunir boas

práticas  havidas  em todo o  Brasil,  de  modo a divulgá-las  entre  as  promotorias  de Justiça

paranaenses. Constituem hipóteses de boa gestão sanitária, que podem sugerir alternativas

para hipóteses semelhantes em curso no território da Promotoria de Justiça, fundamentando

o agente de execução na sua interlocução com gestores, com órgãos de controle social, com

instituições interessadas e com a comunidade.

Atualmente,  está-se  na  fase  de  ampla  pesquisa  e  sistematização  dos  experimentos

mencionados, os quais serão, oportunamente, divulgados para as promotorias de Justiça.

k) Proposta de atualização da Tabela Processual Unificada, do Conselho Nacional de Justiça

No final do mês de agosto de 2020, a coordenação do Laboratório de Inovação, Inteligência e

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob

a coordenação da ilustre Conselheira Nacional de Justiça, doutora Maria Tereza Uille Gomes,

instituiu, em conjunto com instituições convidadas, grupo de estudo voltado à modernização

da Tabela Processual Unificada (TPU) do Direito da Saúde (assunto 12480) subtema 12481, que

aborda exclusivamente a judicialização da Saúde Pública.

A fase inicial do trabalho compreendeu a análise comparativa das tabelas do CNJ (a mesma

adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP), da Advocacia-Geral da União

(AGU)  e  da  Defensoria  Pública  da  União  (DPU).  O  objetivo  foi  o  de  avaliar  os  pontos  de
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interseção entre  os  assuntos  dessas  matrizes,  bem como agregar  a  ela  temas  específicos,

intrínsecos da atuação de cada instituição. 

Dentre as abordagens disponíveis, optou-se por construir a nova TPU com base na legislação e

normatividade  administrativa  central  do  SUS,  a  partir  da  Constituição  Federal,  de  leis  e

decretos federais e, se  pertinente, de atos editados pelo Ministério da Saúde (previstos em

consolidação de portarias e em atos isolados). Essa abordagem permitiria, ainda, a indexação

da jurisprudência dos tribunais à legislação invocada.

Definida a metodologia, o passo subsequente foi a construção do primeiro protótipo da tabela

processual unificada da saúde pública (TPU). Precedeu à tarefa um extenso levantamento da

legislação da saúde,  que em sua versão final  foi  categorizado em trinta e quatro distintos

assuntos e trinta e oito subtópicos. 

Após,  aproximadamente,  vinte  simulações  de modelos  de  matrizes,  que  foram testadas  e

discutidas pelo grupo precursor, bem como internamente pelas áreas jurídica e estatística do

CNJ, chegou-se à base conceito-estrutural final. 

Como produtos foram entregues pelo CAOP Saúde- MPPR ao CNJ:

Dados estruturados:

(i) projeto da TPU: detalhamento da proposta com a referência normativa básica -

glossário;

(ii)  proposta  de  formulários  para  compor  os  sistemas  de  peticionamento

eletrônico para a coleta de dados sobre a judicialização;
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(iii) modelo de relatório estatístico, segundo a Resolução CNJ nº 333/2020;

(iv) planilha com a estruturação da árvore da TPU, contemplando 946 itens;

Dados não estruturados:

(i) mineração de dados em Ações Civis Públicas utilizando as palavras sugeridas na

árvore 3 e progressivamente nas demais árvores;

(ii) desenvolvimento de ferramenta pelo LIODS/CNJ para extrair dados pelo uso de

palavras;

(iii)  relatório  estatístico  indicando  o  nome  das  palavras  e  número  de  páginas

constantes da base de dados como forma de identificar a judicialização;

(iv) geração de relatório estatístico sobre o perfil da judicialização;

(v) disponibilização de ferramenta de busca livre por palavras, para que qualquer

interessado a localize na base de petições.

Na  sequência,  apresenta-se  a  estrutura  da  árvore  de  assuntos  resultante  do  trabalho

desenvolvido no CAOP Saúde:

Figura 9: Proposta final de TPU apresentada ao CNJ (estrutura básica)
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Figura 10: Proposta final de TPU apresentada ao CNJ - até a segunda linha de desagregação
(parte 1)

Figura 11: Proposta final de TPU apresentada ao CNJ -  até segunda linha de desagregação
(parte 2)
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No curso do trabalho de concepção e efetivação da proposta, iniciado em 22 de julho de 2020

e finalizado  em 7  de  janeiro  de  2021,  foram realizadas  cerca  de 12  reuniões  envolvendo

membros do CAOP Saúde e do LIODS/CNJ.

l) Saúde dos estrangeiros (ênfase em não documentados)

l.1) Instauração de procedimento administrativo 

Instaurado  (nº  MPPR-0046.21.131712-1)  para  coleta,  sistematização  e  divulgação  de

informações técnicas, e, também, dados de regulação sanitária pertinentes à contenção da

Covid-19  (coronavírus)  em  relação  à  população  estrangeira  residente  no  Paraná,

especialmente a não documentada. 
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Proposta de manejo operacional para os órgãos de execução atuantes na área da saúde do

MPPR. 

No  procedimento  administrativo  foi  pesquisado  extenso  material  de  pesquisa  que

oportunamente será disponibilizado na Biblioteca Virtual do CAOP Saúde.

Levantamento de dados e realização de reuniões virtuais com representantes de   instituições

governamentais (OIM, SESA PR), não governamentais atuantes na área (CARITAS, Pastoral da

Saúde, grupos e lideranças de população em situação de rua), além da UFPR.

Elaboração e remessa de questionário para apuração de informações sobre a atual situação de

estrangeiros não documentados no Estado.

m) Projeto estratégico SEMEAR – de Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas.

Instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça, notadamente no que concerne à melhoria da

rede de atendimento a usuários e dependentes de substâncias psicoativas;

m.1) Instauração de Procedimento Administrativo

Instauração  do  Procedimento  Administrativo  nº  MPPR-0046.18.101457-5,  destinado  a

“Acompanhar  a  3ª  fase  do  Projeto  Semear,  no  âmbito  exclusivo  do  Comitê  do Ministério

Público do Paraná de Enfrentamento às Drogas, visando observar a política pública, em âmbito

estadual, para obtenção de elementos técnicos especializados, referente à Rede de Atenção

Psicossocial (RAPS) e promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução,
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inclusive para efeito de atuação uniforme, conjunta ou simultânea, remetendo informações

técnico-jurídicas sem caráter vinculativo”.

n) Ações com a Pastoral da Saúde.

Desde o ano de 2012,  o  CAOP Saúde  Pública  promove regularmente palestras,  debates  e

atividades de qualificação com membros da Pastoral da Saúde e membros de conselhos de

saúde locais, distritais e municipal, com sede em Curitiba. 

No período anterior à pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov2, eram realizadas atividades

presenciais  durante  determinados  finais  de  semana,  que  contavam  com  a  presença  do

coordenador Marco Antonio Teixeira e de um servidor do CAOP. Com as restrições de contato

social, em razão da Covid-19, os encontros passaram a ser realizados de forma online.

Ademais, fruto das mudanças do cenário sanitário, há sinalização (as discussões ainda estão

em curso) de que o MPPR, em conjunto com a Pastoral e outros intervenientes, atuem de

forma sinérgica na busca de bons encaminhamentos no SUS para  problemas locais de saúde

coletiva.

o)  Programa de Atenção à Saúde da População Exposta aos Agrotóxicos

O  Centro  de  Apoio  de  Proteção  à  Saúde  acompanha,  desde  o  ano  de  2016,  de  forma

permanente, a política estadual de vigilância e atenção à saúde de populações expostas aos

agrotóxicos induzindo, dentro de seu campo de atuação, a organização e a promoção de ações
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e  medidas  para  a  diminuição  dos  impactos  nocivos  provocados  pelo  uso  irregular  e/ou

desregulado de substâncias fitossanitárias no Estado do Paraná.

Com a publicação do Plano Estadual de Vigilância e Atenção à Saúde das Populações Expostas

aos  Agrotóxicos  (PEVASPEA 2020/2023),  foi  instaurado  novo Procedimento Administrativo,

que tem como objetivo a propagação e proposta de atuação aos promotores de Justiça.

o.1) Instauração de Procedimento Administrativo

Instaurado o PA nº MPPR-0046.18.111113-2, com a finalidade de “Acompanhar a execução do

Plano  Estadual  de  Vigilância  e  Atenção  à  Saúde  de  Populações  Expostas  aos  Agrotóxicos,

especificamente, as estratégias 2, 3, 4, 5 e 16, a fim de promover a integração e intercâmbio

entre  os  órgãos  de  execução,  inclusive  para  efeito  de  atuação  uniforme,  remetendo-lhes

informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo”.

 Arquivado em 02/12/2021

o.2) Página na internet dedicada à Saúde da População Exposta aos Agrotóxicos

https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1125

p) Pronunciamentos do CAOP

Disponibilização e atualização da página do Centro de Apoio, do canal  “Pronunciamentos do

CAOP”, reunindo material selecionado, produzido a partir de temas de maior complexidade e
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interesse ministerial, em procedimentos de cunho consultivo, provocados por promotores de

Justiça.

p.1) Conselho Superior do Ministério Público

Elaboração de pronunciamentos jurídicos visando a assistir ao Conselho Superior do Ministério

Público  em  consultas  sobre  homologações  de  arquivamentos  de  inquéritos  civis  e

procedimentos preparatórios em temas variados em saúde pública.

q) Informativos do CAOP Saúde Pública

q.1) “Para seu Conhecimento”

Canal  de  informação denominado “Para  seu Conhecimento”,  em que se divulgam as  mais

recentes novidades na legislação, atos administrativos e demais subsídios normativos da área

sanitária,  considerados  essenciais  para  o  exercício  de  funções  nas  promotorias  de  Saúde

Pública. Foram expedidas mais de 286 edições da comunicação.

q.2) Correio da Saúde

Publicações  semanais  por  meio  do  “Correio  da  Saúde”,  material  enviado para  Colegas  do

Paraná e de vários Estados, para os Conselhos de Saúde do Paraná e outros destinatários, cujo

número de edições atualmente é de 1.161, desde a sua criação, em 2002. Veicula entrevistas,
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reportagens, novidades na gestão pública, editoriais, comentários de saúde de interesse geral,

colunas como “PLUS”, “O que diz o MP em segundo grau”, “Novidades nos tribunais”, etc.

q.3) “Aviso Importante”

Publicação de caráter regular, denominada “Aviso Importante”, com o intuito de dar maior

destaque a informações recentes e de maior relevância e urgência para a atuação ministerial

na área da saúde pública. Até o momento foram expedidos mais de 52 AIs.

q.4) “PLUS mais sobre saúde”

O universo de temas sanitários é intenso e crescente. A produção científica  (nos âmbitos

jurídico e de saúde pública) é acrescida, diariamente, de uma infinidade de ensaios, análises,

artigos,  descobertas  científicas,  normas  legais  e  administrativas  e  outros  escritos  na  área.

Pensando nisso, o CAOP Saúde lançou, em março de 2021, a seção “PLUS mais sobre saúde”

com  o  propósito  de  apresentar  textos  (inclusive  de  opinião),  especialmente  selecionados,

versando  sobre  saúde  ou  Direito  Sanitário,  cuja  leitura  representa  relevância  para  a  boa

atuação do Ministério Público. 
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q.5) CAOP Informa: “ O que diz o 2o grau do MP “ e “ Novidades nos Tribunais “

Objeto de constante acompanhamento e veiculação, 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 2o grau do MP”, pretende transcrever intervenções dos

integrantes das Procuradorias de Justiça, destacadas questões mais importantes, envolvendo o

manejo  do  direito  sanitário  nas  instâncias  superiores.  Trata-se,  outrossim,  de  forma  de

integração entre o 1. e o 2. graus de nossa instituição, com foco no trânsito de conhecimento

entre os envolvidos.

r) Sistema Protege - Proteção à Pessoa Acometida de Transtorno Mental em Internamento

Psiquiátrico

O Sistema Protege foi desenvolvido pelo CAOP Saúde Pública com a finalidade de propiciar o

registro e o acompanhamento das internações e altas psiquiátricas involuntárias em todo o

Estado, conforme prevêem a Lei Federal nº 10.216/2001 e a Portaria GM/MS nº 2.391/2002,

do Ministério da Saúde, atualmente incorporada a Portaria de Consolidação nº 3/2017.

Mais recentemente, em meados de 2019, na oportunidade da publicação da Lei Federal nº

13.840/2019 (que alterou um conjunto de leis e decretos que tratam do Sistema Nacional de

Políticas Públicas sobre drogas e as condições de atenção à usuários ou dependentes  dessas

substâncias),  o  Protege  foi  atualizado  para  contemplar,  adicionalmente,  o  registro  das

internações/altas voluntárias de  usuários ou dependentes de drogas.

Além do registro das internações e altas, a ferramenta foi concebida para permitir que o MPPR

identifique vulnerabilidades que, eventualmente, podem acometer os pacientes, bem como
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monitorar a ocorrência de internações de longa duração (o que é incompatível com a atual

política  de  saúde  mental).  É  possível,  também,  realizar  levantamentos  estatísticos  sobre

determinado município, Comarca e até mesmo de todo o Estado, agrupando dados por sexo,

faixa etária, tipo de doença, moradia (em situação de rua, entidade de acolhimento), entre

outros, dados que também auxiliem a formulação de políticas ministerias na matéria.

O  Protege  possui  dois  módulos.  O  primeiro  é  destinado  à  comunicação  das  internações

psiquiátricas involuntárias, e o segundo para o acesso das Promotorias de Justiça e Comissões

Revisoras das Internações Psiquiátricas Involuntárias  (CERIPI)  para o acompanhamento dos

registros realizados pelos estabelecimentos que promovem as internações.

A ferramenta é frequentemente atualizada, de modo a aperfeiçoar as suas funcionalidades,

em especial automatizar o controle das internações psiquiátricas pelas promotorias de Justiça

dos locais em que estão instalados os estabelecimentos de saúde internadores, conforme a

previsão legal.

Destaca-se que a tecnologia do sistema Protege, concepção original do CAOP, já foi transferida

para  os  Ministérios  Públicos  do  Rio  de  Janeiro,  de  Pernambuco,  do  Distrito  Federal  e

Territórios e de São Paulo. Ainda, há tratativas em estágios iniciais com os MPs de Goiás e

Minas Gerais, também com vistas à cessão do programa.

Por fim, por meio do Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.19.042402-1, o CAOP Saúde

e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná estão em fase de desenvolvimento de proposta

para que as Comissões Revisoras das Internações Psiquiátricas Involuntárias (CERIPI/SESA-PR)

registrem  suas  atividades  diretamente  por  meio  do  Protege  ou  sistema  que  a  ele  seja

vinculado. O propósito é informatizar, consolidar e dar maior amplitude a toda a cadeia de

atos relacionados às internações psiquiátricas, com o objetivo de assegurar a observância dos
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direitos ínsitos dessas pessoas e eventuais ajustes derivados de inconsistências por parte da

administração pública ou de prestadores de serviços.

 

r.1) Business Intelligence – B.I. - Protege

O painel de Business Intelligence (BI) - Protege foi concebido para permitir mais eficiência, por

parte do CAOP e promotorias  de Justiça,  quanto à  interpretação dos  grandes volumes de

dados que são coligidos por meio do Sistema Protege no que se refere às internações e altas

psiquiátricas, no escopo de monitoramento do MPPR, em todo o Paraná.

O aplicativo possui onze visualizações distintas: Quadro geral de pacientes; Controle do tempo

dos  registros;  Estabelecimentos;  Pacientes;  Pacientes  gestantes;  Acompanhamento  na

Atenção  Primária  (prévio  à  internação);  Regionais  de  Saúde;  CIDs  (principal,  secundário  e

terciário); Dias de internação; Fluxo migratório de outros estados e Fluxo migratório geral. Em

seu conjunto são 73 indicadores que podem ser, ainda, conjugados ou cruzados com outros

marcadores.

Os  elementos  extraídos  do  BI  podem  permitir  que  as  promotorias  de  Justiça  melhor

compreendam as realidades locorregionais acerca do tema nos territórios de suas Comarcas e

atuem no sentido de, melhorar, em conjunto com os gestores públicos, as políticas públicas

em saúde mental nos territórios.
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s)  Ficha de Situação dos Municípios Paranaenses (FIS)

A Ficha de Situação do Município (FIS) é instrumento que confere extenso conhecimento sobre

a condição sanitária geral dos municípios do Paraná. Foi elaborada a partir de cruzamentos de

bancos  de  dados  oficiais  disponibilizados  pelos  gestores  da  saúde  dos  três  níveis

governamentais, que são atualizados regularmente.

Ela é parte integrante do levantamento realizado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para

Assuntos  de  Planejamento  Institucional  (Subprocuradoria-Geral  para  assuntos  de

Planejamento Institucional ),  denominado "Perfil e Indicadores Municipais", que contempla

um conjunto de marcadores demográficos, sociais, econômicos, de desempenho institucional

construído para cada um dos 399 municípios do Paraná.

No  curso  do  desenvolvimento  dos  programas  instituídos  pelo  CAOP  Saúde,  tais  como  o

SUSCOM+ e o Pró-Conselho (temporariamente suspensos em razão da pandemia provocada

pela  Covid-19),  subsidiou  com  elementos  necessários  para  o  seu desenvolvimento.  Já  em

relação às ações relativas ao Planejamento Estratégico do MPPR, a FIS será remodelada para

servir de suporte para o desenvolvimento dos projetos que estão sendo propostos pelo CAOP

às promotorias de Justiça.

A FIS auxilia a atuação dos Colegas para a eventual qualificação de seu desempenho na saúde,

configurando um informativo aberto e amigável.

Cumpre o papel,  por fim, de oferecer à comunidade o cenário sanitário atualizado do seu

município e, consequentemente, propicia o debate público qualificado sobre o planejamento e

execução de ações e serviços de saúde do SUS, fortalecendo o controle social difuso..
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t) Solução informatizada para o cadastramento dos Conselheiros Municipais de Saúde; novas

bases de relacionamento institucional com os órgãos sociais de fiscalização interna no SUS.

Os  Conselhos  Municipais  de  Saúde  são  instâncias  de  participação  social  no  SUS  (L.F.  n.

8.142/1990), atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de

Saúde  nos  municípios,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e  financeiros.  Em  vista  dessas

atribuições,  que  possuem  conexões  com  a  atividade  ministerial,  a  interlocução  com  o

Ministério Público é essencial.

Considerando  a  importância  estratégica  de  o  MPPR  manter  interlocução  direta  com  os

Conselheiros e Conselheiras Municipais e Estaduais de Saúde de forma ampla e dos membros

do MP oficiantes na região, o CAOP, por meio do Departamento de Informática, desenvolveu

mecanismo informatizado para cadastramento desses atores2. Para o início de 2022, estará

funcional  o  processo  de  interlocução  institucional  direta  do  MP  com  mais  de  4.000

conselheiros municipais de saúde, envolvendo os nossos 399 municípios.

Cumpre relevar que o Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde é ação programada

inscrita  na  terceira  diretriz  do  Planejamento  Estratégico  do  MPPR na  área  da  saúde,  que

consiste no "Fomento ao Controle Social". Assim, para além de uso pelo CAOP, as informações

coligidas serão de grande importância para as promotorias de Justiça.

A iniciativa é executada com apoio do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) e do Conselho de

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Conselho de Secretários Municipais de Saúde/PR).

2  O pedido foi processado pelo SUBADM por meio do processo SEI! nº 0328345
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t.1) Acompanhamento das Conferências Municipais de Saúde

Iniciativa do CAOP Saúde relacionada ao Controle Social foi a decisão de, conjuntamente com

o Conselho Estadual de Saúde, direcionar às Regionais de Saúde (SESA) solicitação de registro

da realização, e respectiva periodicidade, das Conferências de Saúde em todos os municípios

do  Estado,  requerendo,  para  tanto,  o  preenchimento  de  planilha  específica.

O trabalho foi concluído em meados de dezembro de 2021, com a reunião dos dados de todos

os municípios do Estado, dando conta da realização de suas últimas conferências de saúde e o

ano de cada qual.

Tal  procedimento  objetivou  apurar  contexto  nesta  importante  área  do  Sistema  Único  de

Saúde, do qual será possível extrair elementos de intervenção para os órgãos de execução

ministeriais,  aprofundar  a  interlocução  com  conselheiros  e  gestores  de  saúde,  além  de

propiciar subsídios para políticas do MPPR na matéria.

u) Banco de ideias 

Há  aproximadamente  16  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 Ideias. 

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, decorrentes da tutela da saúde”. Os objetivos esperados seriam

agregar  elementos  de  apoio  às  atividades  ministeriais  na  área  de  execução,  explicitar  a
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evolução institucional em temas jurídico/sanitária e, ainda, propiciar melhor compreensão do

fenômeno da judicialização da saúde. 

Com o passar dos anos as peças reunidas pelo CAOP se tornaram arquivos digitais, que foram

transferidos para a internet, e passaram a ser cedidos, também e a pedido, aos Colegas dos

demais Ministérios Públicos.  Atualmente, a plataforma conta com mais de 4.596 trabalhos

sobre os mais variados temas em saúde pública, e está acessível (mediante senha institucional)

em  https://apps.mppr.mp.br/bdoc/ideias-saude/  ou  pela  página  do  CAOP  Saúde

(www.saude.mppr.mp.br) no menu rotativo "Destaques".

Trata-se,  possivelmente,do  maior  repositório  de  produção  do  Ministério  Público  desta

natureza no país, publicado na Internet.

Para além disso, 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 1/2020, p. 285-286), editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

v) Entrevistas para o “MP no Rádio”

Entrevistas concedidas, pelos membros atuantes e/ou médicos da equipe técnica do CAOP, via

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná para o programa MP no Rádio,

disponibilizadas para distribuição e download  gratuitos em rádios universitárias, comunitárias,

educativas ou comerciais e em modelo de podcasts nas plataformas Spotify, Apple e Google,

sendo produzidas, até o presente, as seguintes inserções:

- Atuação MPPR: saúde pública
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- Covid-19: tentativas de fraude à vacinação

- A atuação do MPPR durante a pandemia

- Saúde infanto-juvenil e gravidez na adolescência

- Setembro amarelo e prevenção ao suicídio

- Saúde mental: atendimento oferecido na rede pública

- Participação popular nos Conselhos Municipais de Saúde

- Assistência básica à saúde e o projeto Suscom+

- Saúde infanto-juvenil e gravidez na adolescência

- Outras transmissões em audiovisual, com a Escola Superior do MPPR

- Bate papo: Aquisição de vacinas e insumos contra a pandemia da Covid-19

Acessíveis  em  https://comunicacao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=11 

x) Relação Dazzi de normas básicas do SUS

Dispõe de compilações de normas básicas do SUS, elaboradas pelo Procurador de Justiça José

Adalberto Dazzi - MPES, voltada para a atuação do Ministério Público em Saúde Pública, que é

atualizada constantemente.

A última versão, datada de 27/12/2021. Acessível no site do CAOP em:
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https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1147 

y) Atividades cotidianas

Dados extraídos do PRO-MP, referentes apenas ao ano de 2021 (por amostragem) 

Em 2021, foram instaurados 596 procedimentos administrativos na unidade e encerrados 544,

destinados à análise técnica, orientações, 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 5.436 feitos.

Foram instaurados 630 procedimentos administrativos que, direta ou indiretamente, tiveram

relação à COVID-19, desde o início da pandemia.

Ainda,  registraram-se,  no PROMP,  160 atendimentos  (consultas  de Promotores  de Justiça,

servidores e usuários do SUS) pelos membros e assessores jurídicos lotados neste CAOP. 

Os  membros  contabilizaram,  ao  menos,  até  o  momento,  279  contatos  telefônicos  de

Promotores e Assessores, para esclarecimentos de dúvidas na área da saúde, no ano de 2021. 

Em tal atuação, manteve-se o processo de atendimento das consultas ordinárias por  e-mail,

hangouts,  telefone,  WhatsApp  e  documentação  física,  buscando  ofertar,  da  melhor  forma

possível,  subsídios teóricos e/ou operacionais  aos Promotores (as)  de Justiça,  aí  incluído o
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envio de peças, legislação e/ou manifestações técnicas, quando solicitados, aparelhando-os

para exercerem suas funções voltadas para a consolidação dos princípios que regem a política

pública de saúde. 

O setor  médico do Centro de Apoio produziu 386 pareceres técnicos,  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.

Os mesmos profissionais atuantes no setor, desempenharam funções como participação em

audiências, inspeções, exerceram função como assistentes, reuniões virtuais como membros

atuantes  no  Tribunal  do  Júri,  tais  quais,  exemplificativamente,  o  acompanhamento  de

inspeção na Comunidade Terapêutica CRAVI em Almirante Tamandaré – PR (dia 16/04/2021 –

13h30);  o  acompanhamento  de  inspeção  na  Casa  “AME  MAIS”  em  Piraquara  –  PR  (dia

12/05/2021 –  13h);  a  perícia  de Isenção  de  Imposto  de  Renda referente  ao  processo  SEI

19.19.9143.0018064/2021-72 (dia  29/06/2021 –  16h),  a  perícia  de  Isenção  de Imposto de

Renda  referente  ao  processo  SEI  19.19.9143.0020222/2021-06  (dia  18/08/2021  –  16h),  a

perícia de Isenção de Imposto de Renda referente ao processo SEI 19.19.9143.0018835/2021-

13 (dia 18/08/2021 – 17h), a reunião com médicos do setor de Necropsia do IML realizado na

sede do IML Curitiba (dia 17/09/2021 – 15h30)

- Perícia de Isenção de Imposto de Renda referente ao processo SEI 

19.19.9143.0027533/2021-04 (dia 12/11/2021 – 16h)
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- Perícia de Isenção de Imposto de Renda referente ao processo SEI 

19.19.9143.0029476/2021-20 (dia 17/11/2021 – 17h30)

 

No cenário geral, foram expedidos 430 ofícios objetivando cumprir as cotidianas demandas

administrativas inerentes às atividades do Centro de Apoio. 

No  plano  geral,  foram  registrados  os  atendimentos  das  questões  direcionadas  ao  CAOP,

mediante  a  instauração  de  Procedimentos  Administrativos,  em  relação  às  seguintes

demandas:

 Solicitação,  pela  Promotoria  de  Justiça  de  Araucária,  de  manifestação  sobre  a

procedência jurídica da aprovação do Projeto de Lei nº 12/2021, que dispõe sobre a

inclusão  de  representantes  religiosos  ao  grupo  de  risco  para  receberem

prioritariamente as vacinas nas campanhas de vacinação daquele município;

 Solicitação  de  providências,  pelo  Conselho  Regional  de  Educação  Física  do  Paraná,

objetivando  sanar  suposta  irregularidade  por  parte  dos  gestores  da  saúde  em  não

priorizar a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de educação física;

 Solicitação,  pelo  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  da

Criança e do Adolescente, doutor Márcio Teixeira dos Santos, de colaboração técnica

desta unidade ministerial em demanda originária da Assembleia Legislativa do Estado

do Paraná que gestiona a inclusão dos Conselheiros Tutelares no Plano Estadual  de

Vacinação;

 Verificar  a  possibilidade  de  inclusão  do  teste  da  linguinha,  previsto  na  Lei  nº

13.002/2014,  no Programa Mãe Paranaense.  IC  0077.16.000656-3 2ª  Promotoria  de

Justiça de Loanda;
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 Solicitação de informações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

(MNPCT),  acerca  da  imunização  de  servidores(as)  e  usuários(as)  de  instituições  de

privação de liberdade (sistemas prisional e socioeducativo) e de Instituições de Longa

Permanência para Pessoas Idosas ILPIs;

 Realização  de  análise  do  Setor  Médico  com  a  finalidade  de  inferir  alguma

impropriedade  técnica  nas  respostas  apresentadas  pelo  PROVOPAR,  com  vistas  a

instruir  o  Procedimento  Administrativo  nº  MPPR0046.21.042888-7,  em  trâmite  na

Comarca de Curitiba;

 Realização de análise do Setor Médico acerca da adequação técnica das informações

constantes  dos  panfletos  produzidos  pela  Rede  Cross,  com  vistas  a  instruir  o

Procedimento  Administrativo  no  MPPR-0088.21.001251-9,  em  trâmite  na  14a

Promotoria de Justiça de Maringá;

 Solicitação de sugestão de encaminhamentos a partir da informação de que parte da

AIHs  emitidas  na  cidade  de  Londrina  estava  sendo  aprovada,  com  vistas  a  instruir

procedimento  administrativo  no  0078.19.002432-9,  em  trâmite  na  Promotoria  de

Justiça de Londrina;

 Emissão de parecer acerca de protocolo para tratamento medicamentoso de pacientes

confirmados ou suspeitos para Covid-19;

 Encaminhamento de apelo ao Ministério Público, para análise e eventual adoção pelo

Poder  Público,  do  protocolo  implementado  em  os  CTI's  de  Manaus/AM,  conforme

anexo estudo “The Proxa-Rescue AndroCoV Trial Uso de proxalutamida em pacientes

hospitalizados por COVID-19 em estado crítico;

 Solicitação  esclarecimentos  acerca  da  possibilidade  de  que  pacientes  idosos,

acometidos por COVID-19, quando internados em leitos clínico (enfermarias),  sejam

acompanhados  por  terceira  pessoa,  a  fim  de  instruir  os  autos  de  Procedimento

Administrativo n° MPPR-0150.21.000261-7, da Promotoria de Justiça da Comarca de

Ubiratã;
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 Solicitação de análise técnica do novo Plano Operativo de Saúde Pública elaborado pelo

Município de Roncador-Pr,  apontando eventuais  deficiências e sugerindo o eventual

aperfeiçoamento necessário, para instruir os autos de PA no. MPPR-0068.14.000002-4;

 Solicitação de audiência  com o Ministério Público do Estado do Paraná referente a

esclarecimentos e possíveis medidas a serem adotadas quanto à vacinação contra a

COVID-19 dos farmacêuticos do Estado do Paraná;

 Solicitação de emissão de pronunciamento sobre a constitucionalidade da Lei Municipal

no  521/2021  de  Boa  Esperança  do  Iguaçu,  que  torna  obrigatória  a  utilização  de

pulseiras  por  pessoas  suspeitas de portar  o vírus  da Covid-19,  com vistas  a  instruir

notícia  de fato  no  0048.21.000086-4,  em trâmite  na  Promotoria  de  Justiça  de  Dois

Vizinhos;

 Solicitação de emissão de pronunciamento sobre ordem de vacinação,  com vistas a

instruir  Inquérito  Civil  Público  no  0102.21.000031-5,  em  trâmite  na  Promotoria  de

Justiça de Paranacity;

 Solicitação  de  emissão  de  pronunciamento  sobre  a  compreensão  da  expressão

profissionais de saúde para fins de recebimento de vacina na primeira fase, com vistas a

instruir notícia de fato no 0103.21.000203-8, em trâmite na Promotoria de Justiça de

Paranaguá;

 Solicitação  de  elaboração  de  parecer  técnico  sobre  a  adequação  do  protocolo  de

segurança para a realização de jogos de futebol,  com vistas a instruir  procedimento

administrativo no 0088.21.000950-7, em trâmite na Promotoria de Justiça de Maringá;

 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito da existência de irregularidade na

ordem de vacinação de servidores públicos na cidade de Santo Antônio da Platina, com

vistas a  instruir  notícia  de fato  no 0130.21.000035-7,  em trâmite  na Promotoria  de

Justiça de Santo Antônio da Platina;

 Atendimento  à  solicitação  da  1a  Promotoria  de  Justiça  de  Bandeirantes  de

disponibilização  de  materiais  para  fundamentação  de  RA  visando  recomendar  a
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notificação  dos  laboratórios  da  rede  particular  dos  resultados  positivos  de  testes

realizados nos municípios à Secretaria de Saúde Municipal;

 Solicitação  de  manifestação  acerca  da  existência  de  protocolo  para  tratamento

terapêutico de pacientes com COVID-19 em casa (uso de oxímetros, serviço de atenção

domiciliar,  etc),  considerando  o  panorama  de  atual  gravidade  da  situação

epidemiológica, associada à ausência de leitos na rede hospitalar, pela Promotoria de

Justiça da Comarca de Ivaiporã;

 Solicitação  de  manifestação  deste  CAOP  sobre  as  proposições  do  CSMP  para  a

elaboração de recomendação para o estabelecimento de condições diferenciadas para

gestantes e lactantes na realização de concurso públicos, em curso de vitaliciamento,

no estágio probatório e durante o exercício das funções institucionais;

 Solicitação  de  informação  acerca  da  ciência  quanto  iniciativas  de  Associações  de

municípios  sobre  aquisição  direta  de  vacinas  contra  a  COVID-19  e  sobre  o  melhor

tratamento/acompanhamento dessa situação,  se  de forma centralizada  ou em cada

uma das Comarcas do Estado;

 Atendimento  à  solicitação  da  24a  Promotoria  de  Justiça  de  Londrina  acerca  da

possibilidade de inclusão de grupo (pacientes que necessitam de hemodiálise) como

prioritários para a vacinação;

 Atendimento  à  solicitação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Cidadania  Saúde  do

MPMT, de disponibilização modelo de ação civil pública com o tema empresa privada

que atua de forma irregular, sem médico intensivista em atividade de UTI móvel;

 Acompanhamento das reuniões semanais do COE-Dengue, no âmbito da Secretaria de

Estado da Saúde do Paraná, no ano de 2021;

 Solicitação  de  assessoria  parlamentar  para  encaminhamento  de  recomendação  ou

decisão judicial obtida ou de conhecimento do MP sobre decisões de fornecimento de

leite  para  criança  com  intolerância  a  lactose,  em  Palotina,  Engenheiro  Beltrão  e
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Araucária,  ou  outras  do  gênero,  subsídio  a  que  será  enviado  para  Vereador  que

solicitou precedente para avaliação de política pública municipal;

 Solicitação de informação acerca da existência de procedimento em trâmite no CAOP,

acerca do adequado atendimento de saúde realizado no Complexo Médico Penal aos

presos em cumprimento de medida de segurança,  bem de procedimento instaurado

para acompanhar a cessão de ala do Hospital Adauto Botelho para abrigamento de 322

(trezentos) presos custodiados pelo complexo Médico Penal, a fim de instruir autos de

Inquérito Civil n° 0108.19.000099-3;

 Solicitação de elaboração de parecer técnico com referência à adequação das medidas

de prevenção e tratamento dos casos de sarampo em Curitiba, com vistas a instruir

procedimento  administrativo  no  0046.20.031099-6,  em  trâmite  na  Promotoria  de

Justiça de Curitiba;

 Solicitação  de  elaboração  de  parecer  técnico  com  referência  aos  efeitos  clínicos  já

verificados em crianças e adolescentes contaminadas por coronavírus, especificações

técnicas  necessárias  para  minimizar  riscos  de contágio  e  adequação  dos  protocolos

estabelecidos  pela  Resolução  SESA  no  98/2021  e  Notas  Técnicas  do  Ministério  da

Mulher, Família e Direitos Humanos, com vistas a instruir procedimento administrativo

no 0046.20.034196-7, em trâmite no CAOP da Criança e Adolescente;

 Recebimento e providências relacionadas à denúncia de violência contra pessoa com

deficiência no município de Curitiba;

 Solicitação esclarecimentos sobre eventual necessidade de autorização para divulgação

da  lista  das  pessoas  já  imunizadas  contra  a  COVID-19,  conforme  representação  do

Município de Cruzeiro do Oeste;

 Recebimento  do  Ofício  26/2021,  oriundo  do  Sindicato  dos  Médicos  no  Estado  do

Paraná,  solicitando  apoio  do  Ministério  Público,  inclusive  com  a  propositura  de

demandas  judiciais  que  se  façam  necessárias,  e  para  fins  de  conscientização  da

população mediante uso de meios de comunicação e restabelecimento das medidas

82



restritivas até outro dia existentes, com o fim de evitar o aumento ainda maior de casos

de Covid-19;

 Solicitação esclarecimentos acerca da possibilidade de manutenção de cirurgias eletivas

e dos procedimentos previamente pelo Hospital  Unimed Paranavaí,  considerando os

estoques  de  medicamentos  existentes,  a  fim  de  instruir  os  autos  de  Procedimento

Administrativo n° MPPR 0001.13.000089-4, da 2a Promotoria de Justiça de Paranavaí;

 Realização  de  análise  do  Setor  Médico  com  a  finalidade  de  inferir  possível

impropriedade nas informações prestadas pelo Município de Curitiba, no que concerne

à operacionalização do processo de imunização contra a COVID-19, com vistas a instruir

o Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.21.004167-2 em trâmite na Comarca de

Curitiba;

 Solicitação de subsídios acerca da aplicabilidade das Notas Técnicas 3/2019 e 3/2019-A

em relação a  situação  retratada pelo  Conselho Regional  de  Nutricionistas  quanto  à

ausência de protocolos para atendimento nutricional aos usuários do SUS, conforme

narrado no PA 0046.21.021374-3;

 Recebimento  de  informação  dando  conta  do  indevido  uso  do  nome  do  Ministério

Público da Saúde,  via mensagens de Whatsapp,  objetivando provável  clonagem dos

números dos receptores e posterior prática de golpes;

 Solicitação de elaboração de parecer técnico com referência à adequação do protocolo

de  segurança  para  a  realização  de  jogos  de  futebol  apresentado  pela  Federação

Paranaense de Futebol;

 Solicitação de elaboração de parecer técnico com referência ao protocolo de manejo de

paciente com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, com vistas a instruir notícia de fato

no 0104.21.00017-0, em trâmite na Promotoria de Justiça de Paranavaí;

 Consulta  referente  a  duas  leis  promulgadas  no  Município  de  Campo  Largo,  que

consideram atividades essenciais academias e similares e Igrejas e templos de qualquer

culto, mesmo enquanto dure o período de calamidade pública;
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 Ofício no 31/2021 GABP, do Conselho Regional de Medicina do Paraná, informando ao

CAOP SAÚDE seu posicionamento acerca da divulgação de lista de pessoas vacinadas

contra a Covid-19, prática adotada no Município de Maringá através de seu Portal.

 Solicitação  de  esclarecimentos  técnicos  acerca  do  exercício  da  atividade  de

optometrista, no âmbito da Comarca de Medianeira;

 Realização  de  análise  do  Setor  Médico  com  a  finalidade  de  inferir  possível

impropriedade no atendimento de urgência e emergência na UPA CIC,  com vistas a

instruir o Procedimento Administrativo nº 0046.20.018838-4 em trâmite na Comarca de

Curitiba;

 Solicitação de Pronunciamento acerca da regularidade da pactuação de AIH entre o

município de Cafelândia, com o fim de instruir o Inquérito Civil nº 0204.20.000187-1,

em trâmite na Promotoria de Justiça de Nova Aurora;

 Recebimento  e  providências  relacionadas  relatório  de  fiscalização  n.º  2012604,

realizado pelo Conselho Regional de Medicina em 15/12/2020 junto à UPA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO CAMPO COMPRIDO;

 Realização de análise do Setor Médico acerca da adequação das respostas apresentadas

pelos  gestores  da  saúde  sobre  aspectos  vinculados  aparelhos  para  monitorização  e

testes  de  glicemia,  com  vistas  a  instruir  o  Procedimento  Administrativo  nº

0046.19.115403-1 em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Solicitação de auxílio para confirmação de dados informados no sistema SI-PNI, sobre

pessoas que receberam vacina para o COVID-19, com o fim de instruir a Notícia de Fato

nº 0050.21.000025-8, em trâmite na Promotoria de Justiça de Faxinal/PR;

 Solicitação de auxílio referente à garantia do direito humano à alimentação e nutrição

adequadas (DHANA) para indivíduos com necessidades alimentares especiais;

 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito da possibilidade de realização de

procedimentos  estéticos  com  substâncias  injetáveis  (aplicação  de  toxina  botulínica,
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ácido  hialurônico  e  fios  de  sustentação)  por  farmacêutica,  com  vistas  a  instruir

procedimento no 0148.20.001568-0, em trâmite na Promotoria de Justiça de Toledo;

 Solicitação de providências acerca da segurança sanitária em se realizar o concurso para

ingresso às carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná, agendado para 21.2.2021;

 Solicitação de informação pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública

GAESP  de  informações  acerca  de  eventual  acompanhamento  do  funcionamento  de

serviços de residência terapêutica no Estado do Paraná, especialmente no que toca ao

recebimento de pacientes que, sem indicativo de alta social, permanecem, de forma

ilegal,  internados no Complexo Médico Penal,  com vistas  a  instruir  o  Procedimento

Administrativo nº MPPR-0046.18.125252-2;

 Realização  de  análise  pelo  Setor  Médico  acerca  da  adequação  das  respostas

apresentadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Paraná  sobre  testes  para

diagnósticos  de  COVID19,  com  vistas  a  instruir  o  Procedimento  Administrativo  nº

0046.20.068380-6 em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Recebimento e providências relacionadas à denúncia de possível irregularidades na UPA

Boqueirão  de  Curitiba,  consistente  em  falta  de  profissionais  qualificados  para  o

trabalho;

 Realização  de  análise  pelo  Setor  Médico  acerca  da  adequação  das  respostas

apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná sobre aspectos vinculados à

Política Nacional de Atenção em Reprodução Humana Assistida, com vistas a instruir o

Procedimento Administrativo nº 0046.20.096094-9 em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Realização de parecer técnico acerca de EPIs adquiridos pelo município de Uniflor, com

vistas a instruir a Notícia de Fato nº 0093.20.000350-2, em trâmite na 1ª Promotoria de

Justiça de Nova Esperança;

 Realização  de análise  do Setor  Médico acerca  de  eventual  falta  de  profissionais  de

saúde na UPA BOA VISTA durante a emergência sanitária da COVID-19, com vistas a
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instruir o Procedimento Administrativo nº 0046.20.090948-2 em trâmite na Comarca de

Curitiba;

 Solicitação  de  auxílio  quanto  à  garantia  de  condições  sanitárias  adequadas  para

realização de provas do ENEM marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021;

 Solicitação  de  estudos  e  posicionamento  do  CAOP  sobre  parâmetros  objetivos  de

cobertura integral da população do Município, na atenção primária e estratégia Saúde

da Família, na forma articulada nos autos de Inquérito Civil n° 0001.13.000089-4, em

trâmite na 5ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré;

 Realização de análise pelo Setor Médico acerca das medidas integrantes do Protocolo

de Biossegurança para a realização do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do

Paraná, com vistas a instruir o Procedimento Administrativo nº 0046.20.048494-0 em

trâmite na Comarca de Curitiba;

 Solicitação por meio do ofício 1768/2020 de emissão de parecer técnico a respeito da

divergência de números de casos diagnosticados e de óbitos relacionados à Covid-19

divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde,

com vistas a instruir procedimento no 0046.20.188523-6, em trâmite na Promotoria de

Justiça de Curitiba.

 Disponibilização  de  médico  para  compor  equipe  de  avaliação  pericial  para  fins  de

isenção de imposto de renda de pessoa física Ofício nº 97/2020 DGP/SUBADM;

 Solicitação  de  sugestões  sobre  as  providências  a  serem  adotadas  em  relação  ao

Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Nossa  Senhora  das  Graças,  com  vistas  a  instruir

procedimento no 0157-21.000190-3 em trâmite junto à Promotoria de Justiça de Santa

Fé;

 Solicitação de auxílio para confirmação de dados informados no sistema SI-PNI, sobre

pessoa  que  supostamente  recebeu  vacina  para  o  COVID-19  no  Município  de

Antonina/PR;
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 Solicitação de elaboração de parecer técnico e jurídico com referência à dispensação de

dieta  enteral  no  município  de  Maringá,  com  vistas  a  instruir  procedimento

administrativo no 0088.19.006145-2, em trâmite na Promotoria de Justiça de Maringá;

 Solicitação de informações a respeito da existência de estrutura ou base de dados que

permita  verificar  a  real  necessidade,  quantidade/qualidade,  dos  equipamentos  e

insumos  de  saúde  objeto  de  apuração  nos  autos  de  inquérito  civil  público  no

0001.20.001110-2, em trâmite na Promotoria;

 Solicitação de parecer acerca da posicionamento adotado pela entidade APADEFIC, que

entendeu  pelo  não  retorno  das  atividades  presenciais,  com  o  fim  de  instruir  o

Procedimento Administrativo n.o MPPR-0152.21.001763-7;

 Solicitação  de  parecer  acerca  da  regularidade  das  transferências  inter-hospitalares

realizadas pelo SAMU nesta Comarca de União da Vitória/PR, com o fim de instruir a

Notícia de Fato n.o MPPR-0152.21.001232-3;

 Recebimento  e  providências  relacionadas  à  denúncia  de  possível  irregularidades  no

álcool em gel distribuídos aos colégios estaduais do Paraná;

 Notícia, oriunda do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado do Paraná

SindSaúde, sobre eventuais impropriedades no processo de remoção de servidores e de

terceirização dos serviços de enfermagem do Complexo Hospitalar do Trabalhador;

 Solicitação de orientação sobre a possibilidade de pagamento de aluguel social  sem

amparo legal, para fins de tratamento da Síndrome de Duchenne;

 Solicitação  de  apoio  técnico  oriundo  do  Núcleo  Criminal  da  SUBJUR,  solicitando

resposta a quesitos em face de notícia de possível prática do crime previsto no art. 1º,

inciso  I,  segunda  parte,  do  Decreto-Lei  nº  201/67,  pelo  Prefeito  de  Reserva/PR,

consistente em desvio de bens públicos, especificamente, doses de vacinas contra a

Covid-19, em proveito próprio, violando a ordem de prioridade de vacinação. Autos de

origem: PIC 0046.21.057240-3;
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 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito da possibilidade de requisição de

prontuário médico por autoridade policial diante da Lei Geral de Proteção de Dados,

com vistas a instruir notícia de fato no 0078.20.007506-3, em trâmite na Promotoria de

Justiça de Londrina;

 Solicitação de análise acerca das despesas na área de saúde realizadas pelo município

de  Terra  Roxa  com  recursos  próprios  e  recebidos  pelo  Ministério  da  Saúde  para

enfrentamento  à  Covid-19,  com  vistas  a  instruir  Procedimento  Administrativo  no

0146.20.00134-6;

 Solicitação de informações sobre criação e mecanismos de funcionamento de sistema

próprio de informação das internações e altas hospitalares psiquiátricas no âmbito do

MPPR;

 Expedição de informações e dados de manejo institucional  aos  órgãos de execução

referente  ao RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 110/2019-CAUD AUDITORIA SOBRE O

ACESSO À SAÚDE EM MUNICÍPIOS PARANAENSES, procedente do Tribunal de Contas do

Estado do Paraná;

 Solicitação  de  informações  acerca  de  demandas  que  envolvam  vacinação  contra  a

Covid-19  em  adolescentes  com  comorbidades,  a  fim  de  instruir  o  Procedimento

Administrativo no MPPR-0046.21.102455-2, em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Solicitação de auxílio referente à ação ministerial a ser exercida pela 1ª Promotoria de

Justiça  de  Pato  Branco,  considerando  a  suspensão  da  realização  de  procedimentos

cirúrgicos eletivos hospitalares, prorrogada pela Resolução SESA nº 587/2021. Autos de

origem: IC 0105.21.000364-3;

 Solicitação  de  emissão  de  pronunciamento  sobre  a  regularidade  da  vacinação  dos

profissionais  de  educação  física  pelo  município  de  Apucarana,  com vistas  a  instruir

inquérito policial no 0002744-14.2020.8.16.0044, em trâmite na Promotoria de Justiça

de Apucarana;
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 Solicitação  de  emissão  de  pronunciamento  sobre  a  regularidade  da  vacinação  dos

profissionais veterinário pelo município de Apucarana, com vistas a instruir notícia de

fato nº 0007.21.000348-8, em trâmite na Promotoria de Justiça de Apucarana;

 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito da regularidade e a legalidade da

deliberação  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Jardim  Alegre  de  não  realizar

Conferência  Municipal  para  escolha  de  novos  membros  em  razão  da  pandemia  de

COVID-19;

 Divulgação  do  edital  de  inscrição  para  o  "Curso  de  Aperfeiçoamento  em  Gestão

Municipal do SUS”;

 Solicitação  de  auxílio  referente  à  adoção  de  medidas  legais  cabíveis  objetivando

garantir aos usuários da atenção primária de saúde o direito de dirigir-se diretamente

aos profissionais favoráveis ao atendimento imediato, de acordo com sua livre opção,

na dependência da confirmação da terapêutica pelo médico, em rigorosa observância à

autonomia  do profissional  atrelada  aos  limites  técnicos  preconizados  pela  Medicina

Protocolo MPPR nº 7749/2021;

 Solicitação de esclarecimento acerca da existência de posição institucional já registrada

ou  parecer  do  CAOP  a  respeito  das  medidas  de  (1)  pulseira  de  isolamento  e  (2)

divulgação  de  nomes  de  pessoas  infectadas,  que  estão  sendo  adotadas  por  alguns

municípios como política de contenção da COVID-19;

 Solicitação  de  avaliação,  pelo  CAOP  de  Proteção  à  Saúde  Pública,  dos  autos  de

Procedimento  Administrativo  n°  0105.21.000282-7,  da  Promotoria  de  Pato  Branco,

sobre a flexibilização das medidas sanitárias para o enfrentamento da COVID-19;

 Solicitação de informação acerca de orientação, normativa, protocolo, exigência,  em

nível estadual, sobre as medidas de segurança contra a COVID-19 a serem tomadas por

empresas,  academias,  mercados,  bem  como  se  há  alguma  exigência  de  forma  de

atuação da vigilância sanitária na fiscalização desses estabelecimentos, a fim de instruir

o PA n° 0077.21.000274-5 em trâmite na 2a Promotoria;
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 Solicitação de emissão de parecer técnico a fim de subsidiar a resolução de demandas

para  medicamentos  não  padronizados,  de  forma a  compatibilizar  as  atribuições  do

agente ministerial com Tema 793 do STF;

 Preocupação externada pela noticiante em face do anúncio por parte do Governo do

Estado de que as vacinas da Janssen serão utilizadas na vacinação dos trabalhadores da

carga  pesada;  porém,  como  estão  convocando  os  motoristas  e  cobradores  para  a

vacinação contra a gripe e que é necessário um intervalo mínimo de 2 semanas entre as

duas vacinas, haverá conflito entre as campanhas e prejuízo à classe;

 Solicitação de análise quanto à possibilidade de deferimento do pedido formulado pela

Câmara Municipal de Cornélio Procópio, em que se requereu cópia da lista de vacinação

contra Covid-19, para fins de análise e fiscalização pelo Poder Legislativo, com fins a

instruir o Procedimento Administrativo n.o MPPR-0043.21.000029-5;

 Realização  de  análise  pelo  Setor  Médico  acerca  das  providência  planejadas  e

organizadas  para  a  realização  de  concurso  para  ingresso  como  Soldado  Militar  do

Paraná, com vistas a instruir a Notícia de Fato no MPPR-0046.21.081287-4, em trâmite

na Comarca de Curitiba;

 Solicitação  de  elaboração  de  parecer  técnico  com  referência  à  notícia  de  baixa  na

pressão  do  oxigênio  de  cilindros  que  abastecem  as  UTIs  do  Hospital  Municipal  de

Maringá, com vistas a instruir procedimento administrativo no 0088.21.001856-5, em

trâmite na Promotoria de Justiça de Maringá;

 Solicitação de providências referentes ao quadro funcional do Hospital Regional da Lapa

São Sebastião;

 Solicitação  de  parecer  técnico  referente  a  informações  acerca  da  adequação  do

plano/protocolo  de  tratamento  para  coronavírus  SARS-CoV-2,  causador  da  infecção

COVID-19,  ao  atual  contexto  do  Município  de  Arapongas,  visando  instruir  o  PA

0008.20.000860-8 da 5ª Promotoria de Justiça de Arapongas;
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 Solicitação de informações sobre o pagamento de plantões aos profissionais da área da

saúde  e  a  existência  de  normativa  específica,  bem  como  se  as  leis  municipais  de

Francisco Beltrão 4.400/2016 e 4.464/2017 estão adequadas,  conforme narrado nos

autos MPPR-0054.21.000291-8;

 Solicitação de informações quanto a  outras medidas que possam ser adotadas pela

Promotoria de Justiça de Sertanópolis para o enfrentamento da questão como surto de

100% da população privada de liberdade na cadeia local, conforme narrado nos autos

no 0000561-70.2021.8.16.0162;

 Solicitação subsídios acerca da responsabilidade pelo transporte sanitário interestadual

de paciente portador de sequelas, ante a negativa do Município de Campo Largo, por

não se tratar na hipótese de Tratamento Fora de Domicílio;

 Solicitação  de  emissão  de  parecer  técnico  a  respeito  da  existência  de  fundamento

jurídico  sanitário  na  resposta  ofertada  pelo  município  de  Maringá  para  priorizar  a

vacinação  de  professores,  com  vistas  a  instruir  manifestação  em  Mandado  de

Segurança em trâmite na Comarca;

 Solicitação  de  emissão  de  parecer  técnico  a  respeito  da  existência  de  uma

irregularidade com necessidade de ser sanada no fluxo estabelecido pelo município de

Curitiba para  validação do diagnóstico de pacientes  portadores  de hanseníase  grau,

com vistas a instruir procedimento no 0046.18.146794-8 , em trâmite na Promotoria de

Justiça de Curitiba;

 Solicitação de esclarecimentos acerca da oferta de atendimento psicológico individual

para crianças e adolescentes vítimas de violência estejam em acolhimento institucional

ou não;

 Solicitação  de  realização  de  avaliação  técnica  acerca  da  resposta  do  Município  de

Curitiba sobre a fiscalização sanitária dos prestadores de serviços funerários, a fim de

instruir o PA MPPR 0046.20.105144-1, em trâmite na Promotoria de Saúde de Curitiba;
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 Solicitação  de  esclarecimento  de  pontos  essenciais  para  análise  de  promoção  de

arquivamento  do  Procedimento  Preparatório  no  MPPR-0103.20.001195-7  pelo  E.

Conselho Superior do Ministério Público a este Centro de Apoio;

 Solicitação para que o CAOP informe sobre a regularidade das ações realizadas pelo

Município de Terra Roxa para prevenção da dengue e se é recomendável a adoção de

outras providências pela Promotoria para resguardar a saúde da população, conforme

narrado nos autos MPPR-0146.19.000242-9, da Promotoria de Justiça de Terra Roxa;

 Solicitação de indicação do melhor encaminhamento à questão da decisão da Santa

Casa de Misericórdia de Bandeirantes em não autorizar o afastamento de funcionárias

grávidas dos trabalhos presencias, em contrariedade à Lei 14.151/2021;

 Realização de análise complementar pelo Setor Médico com a finalidade de esclarecer

se podem ser compreendidas como adequadas as informações prestadas pela FUNEAS

acerca da diminuição dos plantões de sobreaviso das equipes de saúde, com vistas a

instruir  o  Procedimento  Administrativo  no  MPPR0046.21.062626  -6  em  trâmite  na

Comarca de Curitiba;

 Realização de análise do Setor Médico acerca do protocolo de biossegurança para a

realização  da  prova  vestibular  da  Universidade  Estadual  de  Londrina,  com  vistas  a

instruir o Procedimento Administrativo no MPPR-0078.21.000844-3, em trâmite na 24a

Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina/PR;

 Solicitação direcionada a Centro de Apoio no sentido de formular resposta acerca de

vacinação  contra  o  Covid-19  em  deficientes  físicos  no  Município  de  Curitiba,  em

atendimento à provocação da Sra. Kelly Lorenzett;

 Solicitação  de  subsídios  técnicos  para  instrução  de  Procedimento  Administrativo  de

acompanhamento  das  adequações  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  às  normas  de

regência,  conforme  autos  MPPR0090.21.000223-5,  da  2a  Promotoria  de  Justiça  de

Matinhos;
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 Realização  de  análise  pelo  Setor  Médico  acerca  do  quantitativo  de  agentes

comunitários  de  saúde,  no  Município  de  Curitiba,  para  a  adequada  execução  ao

Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus na atenção primária, com vistas a instruir o

Procedimento Administrativo no MPPR0046.21.025085-1, em trâmite na Comarca de

Curitiba;

 Obtenção de informações da Secretaria de Estado da Saúde acerca da atualização do

Plano  Estadual  de  Saúde  do  Paraná  2020/2023  em  virtude  das  ações  referentes  à

emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus e sugestão de inserção do

referido documento na página inicial do órgão, para facilitar o acesso público;

 Documento de lavra do deputado Felipe Barros,  solicitando o compartilhamento de

nota técnica favorável ao tratamento precoce. Protocolo nº 5618/2021-MPPR;

 Solicitação  do  envio  de  eventual  material  produzido  pelo  CAOP  acerca  do  Tema

793/STF, e, se possível, resposta às questões que especifica;

 Solicitação, pela Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos, de cópia da resposta

ao  ofício  nº  307/2021-CAOPSAU,  endereçado  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do

Paraná;

 Solicitação de subsídios técnicos para instrução de Notícia de Fato que objetiva apurar

suposta  violação  à  ordem  de  priorização  para  recebimento  de  vacinas  contra  o

coronavírus em Querência do Norte/PR, por parte de funcionários públicos municipais,

em trâmite na 2a Promotoria de Justiça de Loanda;

 Realização de análise do Setor Médico com a finalidade de esclarecer se podem ser

compreendidas como adequadas as informações prestadas pela FUNEAS no Ofício 122/

DE/21, com vistas a instruir o Procedimento Administrativo no MPPR-0046.21.062626 -

6 em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Realização de análise do Setor Médico acerca do estudo intitulado 'Preliminary Findings

of  MRNA Covid-19 Vaccine Safety in  Pregnant  Persons',  publicado  no 'New England

Journal of Medicine', em 21 de abril  de 2021, e das vacinas aprovadas em território
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brasileiro  para  a  imunização  de  gestantes,  com  vistas  a  instruir  o  Procedimento

Administrativo no MPPR0046.21.066894-6 em trâmite na Comarca de Curitiba;

 Recebimento do Ofício n. 3035/2021, de lavra dos deputados estaduais integrantes da

Comissão Especial da Assembleia Legislativa para verificação do cumprimento da ordem

de prioridade de vacinação contra a Covid-19 pelos municípios paranaenses, solicitando

informações sobre as denúncias até então recebidas por este Centro de Apoio;

 Solicitação  de  auxílio  quanto  à  verificação,  nos  sites  SARGSUS e  Digisus  Gestor,  da

entrega dos relatórios quadrimestrais e anuais pelos municípios de Loanda, Santa Cruz

do Monte Castela,  Querência do Norte,  São Pedro do Ivaí  e Porto Rico, de forma a

instruir os autos de PA MPPR 0088.18.0063674, da 4a Promotoria de Justiça de Loanda;

 Manifestação da 1ª Promotoria de Justiça de Piraquara solicitando auxílio técnico do

setor médico deste CAOP Saúde para realização de visita inspecional na instituição Ame

Mais, situada em Piraquara-PR;

 Solicitação  de  realização  de  avaliação,  por  este  CAOP,  do  enquadramento  de

trabalhadores  de  saúde  e  trabalhadores  de  cemitério  contemplados  conforme

orientações do MS para priorização de imunização contra a Covid-19, conforme narrado

nos autos de PA MPPR-MPPR0054.21.000137-3;

 Solicitação de realização de avaliação técnica pelo Setor Médico deste CAOP, a fim de

ser esclarecido se o dimensionamento dos profissionais de enfermagem nas UTIs da

ISCAL se encontra em conformidade com o respectivo quantitativo previsto na RDC

26/2012, conforme narrado nos autos de PIC MPPR-0078.18.002113-7;

 Coleta, sistematização e divulgação de informações e dados de regulação sanitária e

manejo institucional aos órgãos de execução atuantes na área da saúde do MPPR, em

tema de oncologia;

 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito do acolhimento de pessoa adulta

em instituição de longa permanência para pessoas idosas, com vistas a orientar atuação

da Promotoria de Justiça do Idoso de Curitiba;
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 Atendimento à solicitação da Promotoria de Justiça da 20a Vara Cível de Curitiba acerca

da  disponibilização  e  aquisição  do  medicamento  FOSFOETANOLAMINA  SINTÉTICA  e

intervenção do Ministério Público, para manifestação nos autos de alvará n.º 0010198-

80.2020.8.16.0194, em trâmite no respectivo Juízo.

 Comunicação  do  Gabinete  da  Vereadora  Maria  Letícia  Fagundes,  em  que  reporta

desabastecimento e solicita providências acerca da distribuição de tiras reagentes de

medida de glicemia capilar nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Curitiba, aos

usuários portadores de diabetes que delas fazem uso;

 Solicitação  de  manifestação  acerca  da  substituição  processual,  em  casos  que  o

substituído ingressa em ação civil  pública ajuizada pelo Ministério Público,  a fim de

subsidiar a atuação da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão;

 Consulta dirigida ao Setor Médico com a finalidade de estabelecer a correlação entre as

vacinas obrigatórias, conforme a última edição do Calendário Nacional de Vacinação, e

a  listagem  de  insumos  contida  no  DataSUS/Tabnet,  do  Ministério  da  Saúde

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def);

 Solicitação  de  informação  sobre  a  existência  de  procedimento  instaurado  com  o

objetivo  de  averiguar  o  valor  definido  para  o  pagamento  de  ajuda  de  custo  para

tratamento fora de domicílio;

 Solicitação de resposta aos quesitos formulados pela  Clínica Médica São Camilo,  de

União da Vitória,  acerca de aspectos específicos sobre o funcionamento do Sistema

Protege,  com  o  fim  de  instruir  o  Procedimento  Administrativo  no  MPPR-

0152.21.001125-9, em trâmite na 1a Promotoria de Justiça daquela Comarca;

 Solicitação de informação a fim de esclarecer se há alguma política pública que garanta

a pessoas de baixa renda óculos de grau pelo SUS ou se há alguma decisão que possa

embasar requisição do fornecimento dos óculos, sem necessidade de judicialização da

questão;
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 Solicitação de parecer acerca da proibição de contratação de Agente Comunitário a

Endemias face ao que dispõe a Lei Complementar 173/2020, com o fim de instruir o

Procedimento Administrativo n.o MPPR-0054.20.000853-7;

 Solicitação de informação acerca da drástica redução de atendimentos aos pacientes

diagnosticados  com  Transtorno  de  Espectro  do  Autismo (TEA)  por  parte  do  Centro

Psiquiátrico Metropolitano (CPM) e o Centro Regional de Atendimento Integrado ao

Deficiente (CRAID), bem como no que diz respeito à Nota Técnica 07/2021 da Secretaria

da Saúde do Paraná (SESA), a qual dispõe que os Municípios da Região Metropolitana

devem criar suas próprias equipes e disponibilizar os atendimentos para tais pacientes,

com o fim de instruir o Procedimento Administrativo no MPPR-0001.21.000673-8;

 Solicitação de informação se o CAOP possui alguma recomendação ou estudo no que

diz respeito ao descarte de materiais hospitalares;

 Implantação  do Programa SUSCOM+ Participação  da  Comunidade  na  construção  da

Atenção Básica no município de Lindoeste/PR, Comarca de Cascavel;

 Solicitação, do Conselho Nacional do Ministério Público, informações sobre a existência

de estudos no âmbito deste Centro de Apoio, acerca da competência para realização de

procedimentos estéticos invasivos na face, a exemplo de harmonização facial, aplicação

de  laser,  toxina  botulínica,microagulhamento  facial  e  preenchimento  com  ácido

hialurônico;

 Solicitação da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória/PR acerca da

pertinência e suficiência dos posicionamentos de cada secretaria municipal de saúde

dos municípios que compõem a Comarca quanto à adoção de medidas epidemiológicas

de controle da SARS-COV-2 na atenção primária em saúde, visando instruir os autos de

PA 0152.21.000645-7;

 Solicitação  de  auxílio  no  que  diz  respeito  à  possibilidade  de  substituição  do  penso

antimicrobiano  (Aquacel  AG+  Extra)  por  procedimentos/tratamentos  disponíveis  no
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Sistema Único de Saúde, com vistas a instruir o Procedimento Administrativo no MPPR-

0082.21.000193-7;

 Solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Morretes requerendo opinião do CAOP

Saúde sobre os benefícios da implantação de sistema de terceirização de mão-de-obra;

 Solicitação  de  emissão de pronunciamento  a  respeito  do funcionamento  do Pronto

Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina com vistas a instruir procedimento no

0130.20.000482-3, em trâmite na Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Platina;

 Solicitação  de  parecer  acerca  das  relações  entre  o  Município  de  Dois  Vizinhos  e  o

Instituto  de  Saúde  de  Dois  Vizinhos,  com  o  fim  de  instruir  o  Procedimento

Administrativo n.o MPPR-0048.21.000135-9;

 Solicitação  de  parecer  acerca  de  eventuais  irregularidades  nas  Autorizações  de

Internação Hospitalar (AIHs) para cirurgias eletivas no Município de Mandaguaçu, com

o fim de instruir o Inquérito Civil n.o MPPR-0081.15.000214-5;

 Solicitação de pronunciamento a respeito das funções de coordenador de endemias e

supervisor de controle vetorial  com vistas a instruir procedimento administrativo no

0150.21.000082-7 em trâmite na Promotoria de Justiça de Ubiratã;

 Solicitação  de  parecer  acerca  da  possibilidade  de  imposição  de  requisito  de

apresentação de comprovante de residência, por parte do Município, para proceder a

vacinação contra a Covd-19,  bem como da possibilidade de recusa da vacinação de

pessoas  residentes  em  outros  Municípios;  com  o  fim  de  instruir  o  Procedimento

Administrativo n.o MPPR0028.21.000403-3;

 Recebimento  e  providências  relacionadas  à  denúncia  de  possível  irregularidade  no

Hospital Municipal Alvadi Monticelli em Nova Cantu;

 Verificação da adequação técnica do programa de prevenção de Riscos ambientais do

município de Uraí, com vistas a instruir inquérito civil nº 0153.20.000112-8;
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 Solicitação de informações, por parte do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI),

sobre a existência de profissionais médicos no quadro de pessoal da instituição, com

eventual encaminhamento de atos que regulamentam essa atuação;

 Consulta técnica acerca da ilicitude em razão da venda de produtos fumígenos, inclusive

cigarros  eletrônicos,  por  tabacaria,  conforme  fatos  narrados  na  Notícia  de  Fato  no

0010.21.001573-0, da Comarca de Araucária;

 Solicitação de emissão de parecer  técnico referente  à adequação  da sistemática de

testagem realizada pelo Lar São Vicente de Paulo de Ribeirão do Pinhal aos critérios

estabelecidos na Nota Orientativa nº 41/2020, com vistas a instruir procedimento nº

0122.20.000429-1, em trâmite na Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal;

 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito da Lei Municipal nº 02/2021 do

Município de Iguaraçu, que dispõe sobre o fornecimento de fórmulas ou complementos

alimentares  infantis,  com  vistas  a  instruir  procedimento  nº  0013.21.000111-4,  em

trâmite na Promotoria de Justiça de Astorga;

 Solicitação de emissão de parecer técnico a respeito da possibilidade de supressão da

falta de técnicos de enfermagem por enfermeiros assistenciais,  com vistas a instruir

procedimento no 0078.18.002113-7, em trâmite na Promotoria de Justiça de Londrina;

 Realização de análise acerca dos critérios e documentos necessários para comprovação

de  comorbidade  nos  termos  da  Resolução  SESA  860/2021,  a  fim  de  subsidiar

procedimento  de  atribuição  da  Promotoria  de  Justiça  de  Proteção  à  Educação  de

Curitiba;

 Protocolo  nº  7243/2020-MPPR/PGJ,  solicitando  manifestação  sobre  plano  de  ação

envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados;

 Solicitação  de  emissão  de  pronunciamento  a  respeito  das  providências  a  serem

adotadas diante do descumprimento da Resolução SESA no 1412/2020 pelo Hospital

Maringá,  com  vistas  a  instruir  procedimento  no  0088.21.000959-8,  em  trâmite  na

Promotoria de Justiça de Maringá;
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 Solicitação de emissão de pronunciamento a respeito dos critérios estabelecidos no

Decreto Municipal no 19.447/2021, que regulamenta o Transporte Fora do Domicílio na

cidade de Ponta Grossa, com vistas a instruir procedimento no 0113.21.005104-2, em

trâmite na Promotoria de Justiça de Ponta Grossa;

 Solicitação  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  por  meio  do  Memorando

Circular  nº2/2021/CS,  de  informações  sobre  a  existência,  neste  Centro  de  Apoio

Operacional, de "registros de atuações dos órgãos de execução quanto à fiscalização do

cumprimento de carga horária dos médicos que atuam no SUS, compartilhando-os com

esta Comissão da Saúde, em caso positivo";

 Solicitação  de  análise  do  CAOP  do  procedimento  de  concessão  de  transporte

individualizado através do TFD, com o fim de instruir o Procedimento Administrativo no

MPPR-0152.21.001988-0;

 Reclamação de lavra de Luiz Marcos de Lira Faria, solicitando orientação em relação a

situação de saúde de aluno diagnosticado com esquizofrenia paranoide na Universidade

Tecnológica Federal do Paraná;

 Por força das regras de isolamento social, e em decorrência do quanto foi determinado

pela Procuradoria-Geral de Justiça, as reuniões semanais do Centro de Apoio com todos

os seus integrantes foram realizadas de forma virtual. Houve controle das atividades

desenvolvidas pelos servidores por meio de relatórios diários.

 Solicitação de parecer técnico referente a eventual constatação de prioridade de dois

usuários  na  aquisição  da  vacina  contra  a  COVID-19,  visando  instruir  a  NF

0078.21.002576-9 da 24ª Promotoria de Justiça de Londrina.

 Solicitação  de  participação  da  Dra.  Suéllyn  Aragão  em  audiência  designada  pelas

Promotorias de Justiça de Defesa dos Idosos para o dia 08 de junho de 2021 sobre os

casos de recusa de vacinação contra a COVID-19.

 Solicitação  de  providências,  pelo  Conselho  Regional  de  Educação  Física  do  Paraná,

objetivando  sanar  suposta  irregularidade  por  parte  dos  gestores  da  saúde  em  não
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priorizar a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de educação física PA MPPR -

0046.21.058974-6, de 27/04/2021.

 Comunicação do APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná de

possível realização de teste seletivo para contratação de professores que pode vir a

aumentar o risco de contágio de COVID-19.

 Solicitação de peças e materiais para subsidiar a atuação da 2ª Promotoria de Justiça de

Jacarezinho em face de demanda relativa a autorização de entrada em residências que

estão fazendo festas, e sobre fiscalização com drones, no que se refere à propagação do

vírus COVID-19.

 Proposta  de  alteração  do  Decreto  Judiciário  n.  401/2020,  que  trata  da  retomada

gradual das atividades presenciais de magistrados, servidores, estagiários e empregados

terceirizados, em seus locais de trabalho, no âmbito do Poder Judiciário.

 Realização  de  parecer  pelo  Setor  Médico  acerca  da  compatibilidade  do  Decreto

Municipal  1142/2020  com  as  recomendações  sanitárias  vigentes  e  as  condições

epidemiológicas de Londrina - NF 0078.20.006335-8.

 Manifestação  acerca  de  questionamento  por  parte  do  Excelentíssimo  Deputado

Estadual Delegado Recalcatti sobre os critérios que vêm sendo adotados por membros

do  Ministério  Público,  para  monitorar  e  favorecer  a  retomada  das  aulas

especificamente no ensino infantil  da rede pública  e  da rede privada no Estado do

Paraná - Protocolo 11517/2020.

 Consulta  realizada  pelo  CAOPIPCD  acerca  da  vigência  de  atos  normativos  que

regulamentam  as  atividades  religiosas  em  tempos  da  pandemia  do  COVID-19  e  a

condições das pessoas idosas;

 Solicitação de expedição de Nota Técnica acerca do distanciamento social como forma

de combate ao vírus, com a manutenção da ordem de fechamento do comércio e, no

caso  de  lojas  de  materiais  de  construção,  que  permaneçam  fechadas  ao  público,

mantendo somente as entregas para a indústria da construção civil.

100



Participação em reuniões e eventos relacionados à área de atuação .

a) Periódicas

 Comissão  Intergestores  Tripartite  (mensais),  com  elaboração  de  relatório,  com

divulgação adequada e juntada em procedimento administrativo específico;

 Comissão  Intergestores  Bipartite  (mensais),  com  elaboração  de  relatório,  com

divulgação adequada e juntada em procedimento administrativo específico;

 Conselho Nacional de Saúde (ordinárias, mensais), com elaboração de relatório, com

divulgação adequada;

 Conselho  Estadual  de  Saúde,  com  elaboração  de  relatório,  dando-se  a  devida

divulgação  (de  acordo  com  a  pauta)  e  juntada  em  procedimento  administrativo

específico;

 Conselho Municipal  de  Saúde de Curitiba,  com elaboração  de relatório,  dando-se  a

devida divulgação (conforme a pauta);

 Conselho Nacional de Justiça – participação na estruturação do Base Nacional de Dados

da Judicialização em Saúde 

 Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Paraná (GMF) sobre

sistema  prisional  (TJPR):  compartilhamento  de  dados  institucionais  para

monitoramento, pelo Poder Judiciário nacional, dos casos de contágios e mortes por

Covid-19 no sistema prisional. A matéria, que também interessa ao Ministério Público,

integrante  do  GMF,  busca  soluções  para  assegurar  a  vacinação  desse  público,  bem

como  o  devido  atendimento  à  sua  saúde,  principalmente  na  hipótese  de  surtos,

considerando  o  potencial  de  alastramento  da  doença  nesses  ambientes  confinados

(semanais).
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 Comissão Permanente de Defesa  da  Saúde  (CNPG/COPEDS):  a  COPEDS  tem,  dentre

outras  metas,  a  execução  do  Plano  Nacional  Ministerial  de  Atuação  em  Saúde,

aprovado pelo Conselho Nacional  de Procuradores Gerais  do Ministério Público dos

Estados e da União - CNPG. 

 Comissão da Saúde do CNMP,  tem como objetivo fortalecer e aprimorar a atuação dos

órgãos do Ministério Público na tutela do direito à saúde, com a finalidade de facilitar a

integração e o desenvolvimento do Ministério Público brasileiro nessa tutela.

 Comitê  Executivo  da  Saúde  do  Paraná,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ/PR):

instalado  no  Paraná  em 2011 é  composto por  representantes  de  diferentes  órgãos

(Justiça  Federal,  Justiça  Estadual,  Ministério  Público  Federal,  Ministério  Público

Estadual,  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Seção  Paraná,  Secretário  da  Saúde  do

Estado  do  Paraná,  Defensor  Público  da  União,  Procuradoria  do  Estado  do  Paraná,

Advocacia  Geral  da União,  Conselho Regional  de Medicina do Paraná e  Hospital  de

Clínica  da  UFPR  ),  com  a  finalidade  de  debater  aspectos  jurídicos  sanitários  e  o

fenômeno da judicialização (reuniões quinzenais)

 O Gabinete  Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (GIAC/PR):  grupo

instituído  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  composto  por  integrantes  do

Ministério Público do Paraná, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do

Trabalho (reuniões conforme necessidade de atuação coordenada entre os MPS).

São  elaborados  relatórios  circunstanciados  das  reuniões,  cujo  conteúdo  é  divulgado

internamente no MPPR e objeto de demais atividades do CAOP Saúde.

b) Não regulares

Reuniões havidas no exercício de 2021 que merecem menção:
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 Dr. Gilberto Giacoia, Procurador-Geral de Justiça MPPR, sobre assuntos relacionados à

área de atuação do CAOP.

 Dra.  Samia  Saad  Gallotti  Bonavides,  Subprocuradora-Geral  para  Assuntos  de

Planejamento Institucional.

 Conselho Regional de Medicina do Paraná, sobre  imunização contra a Covid-19.

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde.

 Comissão Permanente de Defesa da Saúde - COPEDS.

 SESA e Conselho de Secretários Municipais de Saúde, sobre oncologia.

 Representantes das Macrorregionais de Saúde - Covid-19.

 Membros do Comitê de Judicialização do CNJ

 Representantes do Hospital Pequeno Príncipe,  sobre assuntos relacionados à área de

assistência.

 Escola Superior do MPPR - dr. Eduardo Cambi, sobre assuntos relacionados à área de

atuação do CAOP.

 Escola Superior do MPPR, sobre o curso para os Promotores Substitutos.

 CAOP da Criança e do Adolescente e da Educação, sobre internações psiquiátricas.

 CAOP sobre o caso da médica Virgínia Soares de Souza / Hospital Evangélico.

 Renato Caiçara, líder comunitário em Guaraqueçaba, sobre saúde de crianças nas ilhas

paranaenses.

 Dra.  Samia  Saad  Gallotti  Bonavides,  Subprocuradora-Geral  para  Assuntos  de

Planejamento Institucional e Denise Arruda Collin, Diretora de Gestão e Planejamento,

da Subprocuradoria-Geral para Assuntos de Planejamento Institucional, sobre assuntos

relacionados à área de atuação do CAOP

 Equipe do CAOP Saúde - sobre a situação de saúde dos estrangeiros

 TJPR, sobre a saúde de presos

 CAOP Saúde, sobre orçamento público em saúde
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 Conselho Estadual de Saúde do Paraná, sobre o orçamento público em saúde

 Representação da classe dos fisioterapeutas,  sobre assuntos relacionados à  área de

atuação do CAOP

 Assessoria do Deputado Michele Caputo, da Comissão de Saúde da ALEP, sobre doenças

raras

 Representante da Caritas, Márcia Ponce, e Elaine Schmitt, Professora da UFPR, sobre

saúde dos estrangeiros.

 CRM/PR, sobre a judicialização do tratamento para Atrofia Muscular Espinhal - AME.

 Integrantes do GMF e TJPR, sobre a saúde dos presos.

 Assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, sobre a vacinação contra a Covid-19.

 Pastoral da Saúde, sobre cidadania e SUS.

 Integrantes do CAOP - sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

 Dr. Deivisson Vianna Dantas dos Santos, médico e professor da UFPR, sobre saúde da

população estrangeira no Paraná.

 Representante do movimento dos moradores de rua, Leonildo José Monteiro Filho e

Defensoria  Pública  do  Paraná,  sobre  os  problemas  de  assistência  à  população  em

situação de rua

 MPMG, sobre a cessão do sistema Protege à instituição.

Com a ratificação de nossas melhores expressões de consideração institucional.

Curitiba, em 8 de março de 2022.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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