
 
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

DIREITOS HUMANOS – SAÚDE PÚBLICA
 

 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVENT SENIOR PRIVATE 

OPERADORA DE SAÚDE LTDA., COM ANUENTES.  

Aos 15 de outubro de 2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, por meio da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos – Saúde 

Pública, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhes são conferidas 

pelos arts. 5º, inc. LXXIV, 129, e 134 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, arts. 97 e 103 da Constituição do Estado de São Paulo, art. 5º, inc. II e VIII, da 

Lei Federal 7.347/85, e demais dispositivos pertinentes à espécie; e, de outro lado, 

PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, CNPJ nº 00.461.479/0001-63, com sede na Rua Lourenço Marques, 

158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, São Paulo-SP, neste ato representada por seus 

proprietários, Srs. Fernando Parrillo e Eduardo Parrillo, firmam o presente termo de 

ajustamento de conduta.  

São ANUENTES deste termo de ajustamento de conduta as seguintes 

entidades: a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, representada pelo seu 

Presidente, Dr. José Luiz do Amaral, o SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO 

PAULO, representado por seu Presidente, Dr. Victor Dourado e o IDEC – 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, representado por 

sua Coordenadora Executiva, Carlota Aquino Costa. 

As partes, com a concordância dos anuentes, resolvem firmar o 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nos seguintes termos a 

seguir expressos:  

CONSIDERANDO o Inquérito Civil, instaurado nesta Promotoria de 

Direitos Humanos, área da saúde pública, sob o nº 287/2021, que tem como escopo 

apurar práticas ilegais  promovidas, em tese, pela empresa Prevent Senior e seus 

dirigentes;  
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CONSIDERANDO a pandemia de COVID-19, que chegou em território 

nacional em março de 2020, e ocasionou, até o momento, mais de 600 (seiscentos) mil 

óbitos em todo o país; 

CONSIDERANDO a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina para 

tratamento da COVID-19, fato este reconhecido nacional e internacionalmente por 

autoridades sanitárias, especialmente manifestado pela Associação Paulista de Medicina 

no curso da investigação, com base em mais de um estudo científico; 

CONSIDERANDO que a Prevent Senior adotou política de prescrição do 

denominado “kit COVID”, originando uma série de investigações em diversos âmbitos; 

CONSIDERANDO que a Prevent Senior  divulgou  dados acerca da eficácia 

dos medicamentos suso mencionados, elaborados internamente, como se fossem parte 

de um estudo científico, mas sem autorização prévia do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e sem seguir ditames básicos de uma pesquisa científica; 

CONSIDERANDO os padrões éticos exigidos para pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos e estabelecidos pelo Código de Nuremberg de 1947 e pela 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948; 

CONSIDERANDO as diretrizes e orientações da Organização Mundial da 

Saúde, da Associação Paulista de Medicina, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da 

Associação Médica Brasileira, dentre outras, para combate e prevenção à COVID-19; 

CONSIDERANDO os arts. 196 e 197 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que garantem o direito à saúde e estabelecem que a saúde 

suplementar, ainda que desenvolvida por agentes privados do mercado, não perde a sua 

relevância pública; 

CONSIDERANDO a natureza jurídica dos direitos à vida (art. 5º, CR/88) e 

à saúde (art. 6º, CR/88) como direitos humanos e fundamentais, bem como a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, CR/88); 

CONSIDERANDO os princípios da precaução e da prevenção, incidente 

nas relações consumeristas, bem como o disposto nos arts. 6º, VI, 8º e 10 do Código de 

Defesa do Consumidor; 
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CONSIDERANDO o dever de informação, conforme previsto pelo art. 9º 

do Código de Defesa do Consumidor; 

CONSIDERANDO que se constituem como práticas abusivas aquelas 

efetivadas pelo fornecedor de serviços, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do 

consumidor, tendo em vista sua idade e saúde, bem como a oferta de serviços em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, nos termos dos 

arts. 39, IV e VIII do Código de Defesa do Consumidor; 

CONSIDERANDO o regramento da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que estabelece fundamentos éticos para a pesquisa científica; 

CONSIDERANDO as diversas disposições do Código de Ética Médica, 

notadamente os seus arts. 22, 24, 99, 100, 101, 102 e 103; 

CONSIDERANDO as normas que regem a atuação dos profissionais 

segundo as respectivas áreas técnicas; CONCORDAM E RESOLVEM: 

CLÁUSULA 1ª: REDE PREVENT SENIOR 

A) A fim de delimitar com precisão o âmbito das obrigações assumidas nesse TAC, 

expressamente faz-se constar toda a rede da Prevent Senior que deve seguir o 

ora pactuado. A Prevent Senior anexa aos autos a atual rede, com seus 

respectivos endereços, documento que integra o presente TAC. 

B) Eventuais novas unidades inauguradas ou que venham a substituir unidades 

atualmente implantadas também estão sujeitas ao acordado neste TAC. 

CLÁUSULA 2ª: DAS OBRIGAÇÕES DA PREVENT SENIOR 

 A Prevent Senior se obriga a:  

1. Não entregar, distribuir, enviar, promover, prescrever ou receitar, 

onerosa ou gratuitamente, a qualquer título, direta ou indiretamente, e por 
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qualquer meio, inclusive pessoalmente, por via postal ou por transporte próprio ou 

terceirizado, o denominado “kit COVID” aos seus pacientes, sejam esses 

sintomáticos, assintomáticos ou ainda testados ou não testados para a COVID-19. 

1.1. O “kit COVID” corresponde ao grupo de medicamentos, 

considerados ineficazes para tratamento da COVID-19, entregues juntos, 

sucessiva ou separadamente a pacientes sintomáticos, assintomáticos ou ainda 

testados ou não testados para a COVID-19, de uso off label.  

1.2. Incluem-se, no “kit COVID”, para fins desta avença, dentre 

outros medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, flutamida, etarnecept, 

azitromicina, oseltamivir, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, zinco, 

corticoides, vitaminas e anticoagulantes. 

1.3. O prazo para o cumprimento deste item e seus subitens é 

imediato. 

2. Não realizar, permitir que se realize ou promover, por meio de seus 

profissionais,  qualquer tratamento experimental para pacientes suspeitos ou 

confirmados com COVID-19, sem autorização prévia e explícita dos órgãos 

competentes, dentre eles ANVISA e CONEP, bem como zelar para que médicos de fora 

dos quadros da Prevent Senior não se utilizem destes tratamentos experimentais no 

âmbito dos hospitais da empresa 

2.1. Tratamento experimental corresponde a qualquer procedimento 

terapêutico, sem segurança científica, que ainda não tenha completado todas as fases de 

sua pesquisa regular, ou que se utilize de técnicas, medicamentos ou produtos não 

registrados no país ou não acolhidos por órgãos técnicos de medicina ou realizado em 

violação a normas éticas da medicina. 

2.2.  O prazo para o cumprimento do item 2 é imediato. 

3. Revogar imediatamente quaisquer protocolos internos ou  orientações 

feitas  por quaisquer meios de comunicação (inclusive por meio de WhatsApp, 

Telegram  e afins), transmitidos a seus funcionários e colaboradores, relacionados à 
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prescrição de medicamentos do “kit COVID”, indicados no item primeiro desta 

cláusula, ou de tratamentos experimentais para a COVID-19. 

3.1. O prazo para o cumprimento do item 3 é imediato.  

4. Atualizar imediatamente os seus protocolos internos para sua 

adequação às recomendações e diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia, da 

Associação Médica Brasileira, da Organização Mundial da Saúde e da Associação 

Paulista de Medicina, no que diz respeito ao atendimento a pacientes suspeitos ou 

confirmados com COVID-19. 

4.1.  O prazo para cumprimento do item 4 é de 15 dias. 

5. Criar, dentro de seu organograma, a figura do “ombusdsman”, que terá 

mandato de dois anos, possível uma recondução, tendo como função, dentre outras, ser 

o ouvidor dos beneficiários da empresa Prevent Senior.  

5.1. Caberá ao “ombudsman” receber os reclamos, informações ou 

sugestões dos beneficiários do plano, encaminhando-os para os setores com atribuições 

para as soluções ou adequadas respostas acerca das questões. As respostas deverão ser 

dadas ao “ombudsman” no prazo máximo de 5 dias corridos, contados do recebimento 

da demanda.  

5.2. No silêncio, na não resolução da situação ou tendo as respostas sido 

inadequadas ou incompletas por parte dos setores com atribuições para a solução da 

questão, caberá ao “ombudsman” levar o tema para a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar para as providências cabíveis, bem como para os órgãos de controle 

estaduais (como CREMESP, COREN, CRESS, CRP). A depender da gravidade da 

situação o Ministério Público estadual poderá ser acionado. 

5.3. A indicação do “ombudsman” caberá à Prevent Senior, dentre 

profissionais de reconhecida competência para o desempenho da função, fora dos 

quadros de funcionários diretos ou indiretos da empresa, com a aquiescência do 

Ministério Público e dos  anuentes Associação Paulista de Medicina e Sindicato dos 
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Médicos de São Paulo. Caberá à empresa dar ao “ombudsman” estrutura material e de 

funcionários adequados para o exercício da função.  

5.4. O cargo será remunerado dentro dos padrões de cargos da Prevent 

Senior. 

5.5. O prazo para cumprimento do item 5 e de seus subitens é de 30 dias. 

6. Criar conselho gestor que terá atribuição em todas as unidades da 

Prevent Senior, nos termos da Lei Municipal 13.325/02, no que couber, que contará com 

a seguinte composição: 50% de beneficiários dos planos de saúde, 25% dos 

profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde da rede e 25% dos gestores. O 

Conselho será composto por 40 pessoas, com seus suplentes. Durante o mandato os 

profissionais de saúde  e seus suplentes que forem eleitos para o Conselho Gestor 

gozarão de estabilidade no emprego, somente podendo ser dispensados por justa causa 

comprovada. 

6.1. Os mandatos dos conselheiros serão de dois anos, permitida uma 

recondução e não haverá remuneração para os conselheiros gestores. 

6.2. As eleições para os conselhos gestores serão comandadas e 

supervisionadas pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de São Paulo (o 

Conselho deliberará acerca da incumbência em sua reunião da sua comissão executiva). 

Caberá à Prevent Senior dar a estrutura para a realização dos pleitos, nos moldes 

solicitados pelo CMS. 

6.3. O prazo para cumprimento do item 6 e de seus subitens é de 45 dias 

corridos. 

7. Publicar e divulgar amplamente as seguintes informações, em órgãos 

de imprensa e em demais meios de comunicação, quanto aos dados apresentados ao 

público acerca de suposta pesquisa científica que atestava erroneamente a eficácia de 

parte dos medicamentos do “kit COVID”: 

a) Os resultados divulgados pela empresa ou por terceiros acerca da 

eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina não correspondiam 
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efetivamente a uma pesquisa científica, limitando-se a dados obtidos 

internamente para fins estatísticos, sem qualquer tipo de viés científico;  

b) A Prevent Senior não obteve autorização do Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) para a realização de pesquisas científicas 

envolvendo a cloroquina e a hidroxicloroquina;  

c) Inexiste qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que 

conclua pela eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina ou de demais 

medicamentos do denominado “kit Covid”, para tratamento da 

COVID-19; 

d) Inexiste qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que 

ateste a eficácia de algum tipo de tratamento precoce ou preventivo para 

pacientes suspeitos, confirmados ou mesmo sem COVID-19. 

 7.1. O comunicado deverá ser publicado ao menos em 3 jornais de 

grande circulação nacional e em 5 portais igualmente de dimensão nacional durante dois 

dias. 

 7.2. O comunicado deverá ser inserido nos meios de comunicação da 

empresa Prevent (Facebook, Instagram e Twitter), devendo as postagens com as 

informações, realizadas nas contas e em nome da empresa, serem mantidas públicas e 

sem restrições de acesso durante o período mínimo de 2 (dois) anos;  

7.3.  O prazo para cumprimento do item 7 e de seus subitens é de 10 

dias corridos. 

8.  Respeitar a autonomia médica, que não pode estar condicionada a 

indicações gerais e abstratas oriundas das esferas superiores da empresa para 

tratamentos de moléstias. 

8.1. Estrutura verticalizada não pode ser confundida com orientações 

gerais condicionadas aos interesses da empresa e balizada por princípios e valores 

estranhos aos médicos contratados.  
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8.2. Caberá ao médico a definição do melhor tratamento para o seu 

paciente, respeitados as melhores práticas médicas  e as melhores evidências científicas 

para o tema. 

8.3. O prazo para cumprimento do item 8 e de seus subitens é imediato. 

9. Encaminhar notificação pessoal e específica a cada segurado do 

plano de saúde, com cópia deste Termo de Ajustamento de Conduta e do comunicado do 

item 7.  

9.1. Para fins desta cláusula são segurados os atuais beneficiários da 

Prevent Senior, bem como aqueles que venham a se tornar segurados dentro de um 

prazo de 4 anos. 

9.2. As respectivas notificações devem ser encaminhadas por via postal 

ou meio eletrônico aos segurados, incumbindo à Prevent Senior o ônus de comprovar o 

seu encaminhamento e recebimento por parte dos clientes. 

9.3. O prazo para cumprimento do item 9 e de seus subitens é de 30 dias 

corridos. 

10. Fica vedado à Prevent Senior, por parte de funcionários, médicos ou 

enfermeiros, alterar o código de diagnóstico de pacientes em seus documentos internos, 

bem é obrigação da empresa e de seus funcionários fazer constar da declaração de óbito 

(DO)  todos os diagnósticos que levaram à morte do paciente, contribuíram para o seu 

óbito ou estavam presentes no momento da morte. 

10.1.  A declaração de óbito (DO) deve ser preenchida pelo médico com 

informações verdadeiras, o mais detalhadamente possível, sem omissões e sem 

alterações “a posteriori”. Trata-se de infração ética grave o médico não preencher 

adequadamente a DO, omitir informações ou nela inserir informações falsas ou 

inverídicas, conforme art. 80, do Código de Ética Médica (CEM). 

10.2.- Fica vedado à Prevent Senior, por parte de funcionários, médicos 

ou enfermeiros, dificultar, obstaculizar ou negar acesso ao prontuário médico pelo 

paciente, seu representante legal ou familiares de paciente falecido. 
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10.3.  Em caso de falecimento do paciente, o acesso ao prontuário deve 

ser garantido quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente 

falecido, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou 

colaterais até o quarto grau, desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar 

e observada a ordem de vocação, nos termos da Recomendação CFM nº 03/14. 

10.4. O prazo para o cumprimento do item 10 e seus subitens é 

imediato. 

CLÁUSULA 3ª: DAS SANÇOES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES 

1. O descumprimento da cláusula segunda, item 1 e subitens, 

acarretará no pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada “kit COVID” 

encaminhado ou entregue de forma irregular.  

2. O descumprimento da cláusula segunda, item 2 e subitens, 

acarretará no pagamento de multa de R$100.000,00 por paciente. 

3. O descumprimento da cláusula segunda, item 3 e subitens, 

acarretará no pagamento R$ 100.000,00. 

4. O descumprimento da cláusula segunda, item 4 e subitens, 

acarretará no pagamento de multa de R$ 100.000,00. 

5. O descumprimento da cláusula segunda, item 5 e subitens, 

acarretará no pagamento de multa de R$ 500.000,00. 

6. O descumprimento da cláusula segunda, item 6 e subitens, 

acarretará em multa no valor de R$ 500.000,00. 

7. O descumprimento da cláusula segunda, item 7 e subitens, 

acarretará em multa de R$ 200.000,00. 

8. O descumprimento da cláusula segunda, item 8 e subitens, 

acarretará em multa de R$ 50.000,00 por documento, informação, realizada por 

meio eletrônico ou não, que busque tisnar a autonomia médica. 
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9. O descumprimento da cláusula segunda, item 9 e subitens, 

acarretará multa de R$ 1.000,00 por cliente não notificado. 

10. O descumprimento da cláusula segunda, item 10 e subitens, 

acarretará uma multa de R$ 50.000,00 por código de diagnóstico de pacientes, 

documento interno e declaração de óbito realizados em desrespeito ao definido 

nesta obrigação. 

  As multas pagas pela empresa, extrajudicial ou judicialmente, serão 

encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, local 

em que grande parte dos estabelecimentos da Prevent Senior se situam, que abrirá conta 

específica para o recebimento dos valores.  

 A verba oriunda do pagamento das multas será aplicada na saúde pública 

municipal, em locais em que há administração direta por parte da Administração 

Pública. A Secretaria Municipal de Saúde apresentará ao Conselho Municipal de Saúde 

(que deliberará acerca do tema em sua reunião da comissão executiva) proposta para os 

gastos, que somente serão efetivados após a concordância expressa em ata do Conselho 

de Saúde, por seu pleno. A conta, valores e projetos ficarão à disposição para controle e 

observação dos munícipes em local específico em portal da transparência.  

 Há concordância para tanto do Sr. Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edson 

Aparecido dos Santos. 

CLÁUSULA 4ª: DA EFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA 

1.Assinado pelas partes para que surta seus regulares efeitos, este Termo de 

Ajustamento de Conduta possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos 

da Lei Federal 7.347/1985 e do Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA 5ª: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1.O cumprimento, pela PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA 

DE SAÚDE LTDA., dos pactos ora assumidos, não a dispensará do cumprimento de 

outras obrigações de fazer ou não fazer, caso não tenha havido solução substancial das 

irregularidades de sua responsabilidade, hipótese em que terá prosseguimento regular 

a presente investigação, com ou sem propositura imediata de ação civil pública, a 

critério exclusivo do Promotor de Justiça. 

2.Fica estabelecido, ainda, que na hipótese de ser necessária a execução 

judicial deste título, reconhecem as partes a competência das Varas da Fazenda Pública 

da Capital do Estado de São Paulo. 

3.Este termo de ajustamento de conduta não cuida de questões atinentes ao 

âmbito criminal, condutas eventualmente praticadas por proprietários e/ou 

funcionários da empresa Prevent Senior. Este tema será deslindado no âmbito 

criminal. 

4.Este termo de ajustamento de conduta não impede ações de indenizações 

de natureza individual daqueles que se sentiram prejudicados pela empresa Prevent 

Senior, bem como não ilide posterior ajuizamento por parte do Ministério Público, ou 

de qualquer outro legitimado, de ação civil pública por dano moral e social coletivo. 

5.A operadora Prevent Senior deverá enviar aos autos deste inquérito civil 

público número 287/2021 a comprovação documental do atendimento às obrigações 

assumidas na cláusula segunda dentro dos prazos estipulados. 

6.Este termo de ajustamento de conduta produzirá efeitos legais depois de 

homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

Por estarem de acordo, assinam o presente termo de compromisso de 

ajustamento em duas vias de igual teor. 

São Paulo, 14 de outubro de 2021. 
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Fernando Parrillo 

PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA. 

Eduardo Parrillo 

PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA. 

José Luiz do Amaral 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 

Victor Dourado 
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