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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE DO PARANÁ – SESA – CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO 

 
 
 
 
 

Assunto: Solicita tomada de providências com urgência 
diante das irregularidades encontradas no CPPI – Centro de 
Produção e Pesquisa de Imunobiológicos.  

 
  
 
 
 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA 
DO PARANÁ – SINDSAÚDE PR – pessoa jurídica de direito privado, entidade 
sindical de primeiro grau, doravante denominada SINDSAÚDE PR, CNPJ nº. 
81.130.882/0001-01, com sede à Rua Marechal Deodoro, 314, sala 801, Centro, 
Curitiba-PR, neste ato representado por seu diretor, MANOEL FURLAN 
BARBEIRO, vem mui respeitosamente a vossa presença, para expor e requerer o 
que segue.  

 
O Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos – CPPI é 

um laboratório da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA, atualmente 
gerido pela Fundação Estatal de Atenção a Saúde – FUNEAS, responsável pela 
produção dos Soros Antiloxoscélico (contra a picada das aranhas-marrons) e 
Antibotrópico (contra a picada das serpentes da família das Jararacas) distribuídos 
no Sistema Único de Saúde – SUS.  

Para a produção dos soros faz-se necessária a imunização de equinos 
com os venenos dos animais causadores dos acidentes (aranhas e cobras). 

Para a obtenção das toxinas (especificamente das de aranha-marrom), 
equipes de técnicos do CPPI viajam mensalmente à regiões dos Estados do Paraná 
e Santa Catarina para coletar espécimes que são trazidos ao laboratório e mantidos 
para a extração de veneno e preparo de uma solução que é inoculada nos equinos. 
Após um determinado período de tempo, os equinos passam a produzir anticorpos 
específicos contra os venenos em grande quantidade e seu sangue é colhido para 
que o plasma (porção do sangue que contém os anticorpos) seja processado no 
produto final: o soro. Todas as etapas de produção devem ser acompanhadas pelos 
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Controles de Qualidade para atestar a eficiência e segurança do soro que é 
administrado via intravenosa nos pacientes. 

Sem a coleta do veneno da aranha-marrom não há imunização dos 
equinos e sem imunização não há produção de soro (sangria), ao tempo sem soro 
(sangria) não se produz plasma. Portanto sem o convênio com o Butantan/SP, 
FUNED/MG e IVB/RJ (todas reconhecidas pela ANVISA) não tem produção. 

Devido ao processo de aposentadoria de dezenas de servidores ao longo 
dos últimos anos, sem a devida reposição do quadro funcional, as Seções de 
Produção de Veneno (Aracnidário e Serpentário), bem como os Controles de 
Qualidade Físico-Químico, Microbiológico e Biológico, estão desativadas, o que 
compromete toda a cadeia produtiva, tornando inviável a produção dos soros sem 
o pleno funcionamento destas seções. Além disso, dois servidores de carreira da 
SESA-PR foram cedidos à FUNEAS entre 2017 e 2018, comprometendo ainda 
mais o andamento das atividades. 

Durante a gestão do Sr. Rubens Luiz Ferreira Gusso, foi firmado um 
acordo, convênio com o Instituto Butantan/SP, vigente até 2013, visando o 
processamento do plasma hiperimune dos equinos do CPPI (matéria-prima dos 
soros) em produto final. A última produção de Soro Antiloxoscélico liberada pelo 
Instituto Butantan/SP ocorreu em 2009, ou seja, dez anos atrás. Contudo, a última 
gestão, liderada pelo Sr. Sérvio Túlio Stinghen (atual diretor-geral), não deu 
continuidade a tal acordo de cooperação, o que culminou com o descarte de cerca 
de 150 bolsas de plasma devido à falta de local para processamento e prazo de 
validade expirado. Este quantitativo de bolsas, corresponde a aproximadamente 
600 kg de matéria-prima, cada bolsa contém 4 KG e cada um KG é equivalente a 
15 frascos-ampola, o que equivale a uma média de 9.000 frascos-ampola de 
produto final, que poderia ser utilizado no tratamento de centenas de pessoas 
picadas. Cada bolsa custa em média R$ 230,00 ou seja, foram desprezados 150 
bolsas que equivalente a R$ 34.500,00 sem contar com despesas dos profissionais 
para a produção da bolsa de plasma. Cabe ressaltar aqui, que devido à ingerência da 
questão do processamento do plasma, não há um frasco sequer de Soro 
Antiloxoscélico em estoque disponível no mercado para atender as demandas da 
rede pública de saúde. Esta situação pode voltar a se repetir, uma vez que, 
atualmente, o CPPI ainda se encontra sem acordo firmado com produtores 
(Instituto Butantan/SP, Fundação Ezequiel Dias FUNED/MG ou Instituto Vital 
Brasil IVB/RJ) e há uma grande quantidade de plasma em estoque, que em breve 
vencerá, aguardando para ser processado.  

Caso este problema não seja sanado com extrema urgência, a produção 
de soro continuará a não ocorrer pois esse convênio leva em média 60 a 90 dias 
para ser processado e ter início de vigência. O convênio é um acordo firmado entre 
a SESA e o Instituto Butantan/SP, sendo que o último acordo feito vigeu no 
período 2005 à 2013. 
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Outro ponto grave identificado pelo Sindicato requerente em visita ao 

CPPI, foi a existência de obras não finalizadas desde 2014. Os novos prédios 
Almoxarifado, Central de Lixo, Garagem de carros oficiais e Seção de Produção de 
Plasma, não foram entregues devido a problemas administrativos que ainda não 
foram corrigidos, o que compromete as boas condições de trabalho dos servidores, 
bem como acelera a degradação das estruturas já feitas e aumenta o gasto público 
para a sua conclusão. 

A atenção à saúde é direito de todo o cidadão e um dever do Estado, 
sendo plenamente assegurada pela Constituição Federal de 1988, nos termos do 
Art. 6º:  

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.”  

 
Complementarmente, o constituinte possibilitou mais uma evolução no 

que diz respeito ao direito constitucional brasileiro ao prever no art. 196 da Carta 
Fundamental, a consolidação da saúde como direito de todos e dever do Estado, 
instituindo, ainda, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.  

Portanto, a interrupção dos serviços de produção de soros antiveneno a 
serem utilizados no serviço público de saúde descumpre os mandamentos da 
Constituição Federal de 1988.  

Diante de todo o exposto, requer-se pela instauração de procedimento 
para averiguar as irregularidades apontadas, determinando-se que o Estado do 
Paraná mantenha a equipe completa de servidores concursados - com todos os 
profissionais necessários ao correto funcionamento do serviço – e que seja 
realizado novo convênio com os institutos competentes para a viabilização do 
trabalho.  

 
 
Curitiba, 20 de fevereiro de 2019.  
 

 
 
MANOEL FURLAN BARBERO 
    Direção SINDSAÚDE - PR 
 


