
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA 

Ofício nº 153/2020 - CAOPSAU (e)                                          Curitiba, 2 de março de 2020.

PA 0046.20.010170-0 - coronavírus

Senhora Superintendente

Cumprimentando-a,  considerando a evolução, a gravidade e a

atual situação epidemiológica relativa ao coronavírus, solicito a Vossa Senhoria, no prazo de

até  7  dias,  em  vista  dos  deveres  legais  de  fiscalização  do  Ministério  Público,  sejam

esclarecidas as seguintes questões (considerando as responsabilidades atribuídas ao Estado

do Paraná no seu próprio Plano de Contingência): 

a) em relação aos objetivos previstos no Plano de Contingência

(item II): 

a.1) qual a “estratégia de atuação da SESA/PR em alinhamento

com o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde” (sic) 1?

a.2)  quais as iniciativas já adotadas, em face das necessidades

nos âmbitos regionais e municipais, em conjunto com o Ministério da Saúde2?

a.3) remessa de cópias dos documentos que retratam as ações

do Comitê de Operações de Emergência  – COE3.  Quais  os critérios  de transparência  em

relação a tais práticas?

Ilustríssima Senhora
Doutora Maria Goretti David Lopes
Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
Nesta Capital

1 Disponível em http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PlanodeRespostaESPfinal310718.pdf  

2 Plano de Contingência do PR, Item  II, “estabelecer resposta coordenada no âmbito do Estado, das Regionais de 
Saúde e dos Municípios, em parceria com o Ministério da Saúde”.

3 Plano de Contingência do PR, Item II “ativar Comitê de Operações de Emergência - COE (Anexo I), no Estado do 
Paraná, para gestão coordenada da resposta”.
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a.4) quais as medidas que serão adotadas (ou já em prática)

pela pasta para a redução da morbimortalidade decorrente de eventual disseminação no

coronavírus do Paraná4? 

a.5) quais  “protocolos  e  procedimentos  padronizados”  (sic)

serão utilizados para resposta a eventuais casos detectados no estado5?

b) quanto à “organização da resposta” (item III,  do Plano de

Contingência): 

b.1) em  qual  nível  de  resposta  previsto  no  Plano  de

Contingência  (1-  atenção;  2-  alerta  e  preparação;  ou 3-  execução)  o Paraná se encontra

atualmente? Em qual seja, descrever todas as ações e atividades encetadas ou em fase de

implementação, com respectivos prazos. 

c) quais os dados existentes sobre a confecção e aplicação de

planos de contingência municipais? Solicita-se cópia do quanto organizado e decidido até o

presente. 

Na oportunidade,  manifesto-lhe  a  expressão da  minha mais

elevada consideração.

Marco Antonio Teixeira

Procurador de Justiça

4 Plano  de  Contingência  do  PR,  Item  II  “adotar  medidas  para  reduzir  a  morbimortalidade  decorrente  da
disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV) no Estado do Paraná”.

5 Plano de Contingência do PR, Item II “estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para
a resposta ao novo Coronavírus (2019-nCoV)”. 
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