
•É direito da pessoa com transtorno
mental ter pronto atendimento em
Hospitais Gerais em momento de crise até
sua estabilização.
•Atualmente não temos leitos suficientes
em Hospitais Gerais para proporcionar
esse atendimento.

Realização:

Este produto foi confeccionado com o apoio da PROEC/UFPR, 

e faz parte dos produtos

comemorativos do Centenário da UFPR.

O acesso ao Ministério Público é o mais
aberto possível!!
Você NÃO precisa de advogado ou
qualquer outra pessoa!!
Você pode acionar o CAOP de Proteção à
Saúde Pública do Ministério Público de
diferentes maneiras:
1- Pessoalmente no endereço Marechal
Deodoro, 1028 – Centro – Curitiba.
Pergunte pela promotoria de saúde
pública e peça para conversar com a
secretária;
2- Através do telefone: (41) 3250-4854;
3- Através do site abaixo, clicando em
“Fale Conosco” e depois em “Saúde
Pública” - http://www.mp.pr.gov.br/
4- Pelo email: saudemp@mp.pr.gov.br

Caso você tenha quaisquer receios para
fazer a denúncia e deixar seu nome, você
pode justificar esse caso aos atendentes e
torná-la anônima.
Muitos profissionais do MP vêm
trabalhando bastante para enfrentar os
problemas vivenciados nos locais de
atendimento em Saúde Mental. Ajude-os
nesse trabalho!! Leve suas experiências e
denúncias, afinal, como eles ficarão
sabendo se a gente não contar??!! www.aadom.org.br



Ao receber informações sobre desrespeitos
a direitos sociais, o MP pode instaurar um
Inquérito Civil para apurar o caso, exigindo
que as pessoas ou instituições envolvidas
se pronunciem para levantar provas. Se
houver quaisquer evidências de prejuízo
aos cidadãos, o MP pode fazer um acordo
com as instituições/pessoas envolvidas
(Termo de Ajustamento de Conduta) para
corrigir o problema ou dar entrada com
uma ação na Justiça.
O Ministério Público do Paraná, para se
organizar e dar conta do trabalho, divide-
se em diferentes Centros de Apoio
Operacional (CAOP). Existem vários CAOPs
no Ministério Público do Paraná, que se
especializam em algumas áreas, como é o
caso do CAOP de Proteção à Saúde
Pública.

*Para saber mais sobre os outros CAOPs
acesse o site abaixo e clique no menu
“Centros de Apoio”:
http://www.mp.pr.gov.br

O MP deverá ser procurado em casos de
irregularidades no serviço, atendimento de
má qualidade, falta de profissionais, desvio
de recursos, falta de medicamentos,
atendimentos ou de equipamentos da
saúde garantidos por lei (como Centros de
Atenção Psicossocial - CAPS, Unidades de
Acolhimento, leitos psiquiátricos em
Hospital Geral, etc.).

O Ministério Público (MP) é o advogado da
sociedade para garantir que seus direitos
sejam cumpridos.
O MP é uma instituição pública voltada
para defender a população e tem como
objetivo a defesa dos interesses sociais e
coletivos, entre eles o direito à saúde –
foco deste folder.

O objetivo da série “Lutando pelos seus
Direitos na Saúde Mental” é divulgar
amplamente à população os diferentes
espaços de defesa dos direitos da pessoa
com transtorno mental. Nossa intenção é
que a população saiba exatamente quais
são estes espaços e como acioná-los.

A produção é fruto de parceria entre a
Associação de Apoio aos Portadores de
Distúrbios de Ordem Mental (AADOM),
com o curso de Terapia Ocupacional da
Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Uma das instituições que acreditamos ser
de extrema importância para a
reivindicação dos direitos da população
vinculada ao campo da Saúde Mental é o
Ministério Público.


