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CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
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Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <mppr@mppr.mp.br> 28 de maio de 2020 10:00
Responder a: Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <informativos@mppr.mp.br>
Para: caop.idosoepcd@mppr.mp.br

BOLETIM INFORMATIVO - MAIO 2020

NOTÍCIAS

FN-ILPI apresenta Relatório Técnico sobre o combate ao COVID-19 em ILPIs

A Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa
Permanência para Idosos (FN-ILPI) é uma articulação que surgiu em torno
das questões emergenciais relativas ao enfrentamento da COVID-19 nas
ILPIs, tendo em vista que a doença se manifesta nas pessoas idosas de
forma mais nociva e os idosos institucionalizados encontram-se em uma
situação de ainda maior vulnerabilidade. Composta por voluntários
especialistas de todas as regiões do Brasil, que atuam nas áreas do
Envelhecimento e das Políticas Públicas de Proteção à Pessoa Idosa, a

FN-ILPI, com objetivo de auxiliar a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Câmara dos Deputados
(CIDOSO), elaborou Relatório Técnico Consolidado, que apresenta uma série de informações relevantes
e instruções voltadas às ILPIs e ao Poder Público sobre a situação dessas instituições. O relatório propõe
a realização de um diagnóstico situacional das ILPIs, com o levantamento das demandas dessas
instituições por parte dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa e de Assistência Social, bem como da
Vigilância Sanitária (por meio da aplicação de questionário modelo). Também são abordadas uma série
de boas práticas e orientações técnicas a serem adotadas, emergencialmente, pelas ILPIs e pelas
esferas públicas responsáveis pelo enfrentamento emergencial da pandemia, visando subsidiar a tomada
de decisões e a alocação de recursos. O documento é apoiado por entidades como a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público de Defesa dos direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID). Conforme noticiado
pela Agência Câmara de Notícias, a Comissão Externa de Ações Contra o Coronavírus da Câmara dos
Deputados deverá encaminhar aos Ministérios do Governo Federal este relatório técnico para o
embasamento das políticas voltadas às ILPIs. Para ter acesso ao relatório completo da FN-ILPI, clique
aqui.

https://www.camara.leg.br/noticias/659174-comissao-encaminhara-documento-com-orientacoes-para-cuidados-com-covid-em-asilos/
http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2020/04/Relato%CC%81rio-final-1.pdf
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Webconferência promovida pela SESA para orientação dos profissionais das ILPIs sobre
medidas de prevenção

A Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA-PR) realizou, no dia
19/05/2020, webconferência para orientação dos profissionais que atuam nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), a respeito das medidas
de prevenção e de controle da transmissão da COVID-19. No evento,
acompanhado pela Coordenadora e pela Promotora de Justiça atuantes no

CAOPIPCD, foi apresentada a palestra "COVID-19: cuidado de idosos em instituições de longa
permanência", com um panorama técnico acerca das formas de transmissão da COVID-19 e dos
cuidados indispensáveis a serem adotados nas ILPIs, como: higiene de mãos, limpeza e desinfecção de
superfícies e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Dentre os documentos técnicos
indicados para consulta, destacam-se: o Manual ANVISA "Segurança do paciente em serviços de saúde:
limpeza e desinfecção de superfícies", a Nota Orientativa SESA nº 01/2020 - Limpeza e desinfecção de
superfícies e a Nota Orientativa SESA nº 22/2020 - Orientações para confecção e uso de máscaras de
tecido para população em geral (lembrando que a máscara de tecido não é EPI, de modo que não deve
ser usada por profissional de saúde ou de apoio, durante a assistência ou contato direto, a menos de 2
metros, de indivíduos com sintomas respiratórios. Em outros contextos, poderá ser utilizada) .

Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (Ciptea) é lançada no Paraná

No dia 06/05/2020, foi lançada, no âmbito do Estado do Paraná, por
meio de evento virtual realizado pela  Secretaria de Justiça Família e
Trabalho (SEJUF), a Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O documento foi criado no
início do ano, pela Lei nº 13.977/2020 (Lei Romeo Mion), com o objetivo
de garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no
atendimento e acesso aos serviços públicos e privados (em especial

nas áreas de saúde, educação e assitência social) e contém uma série de dados relevantes como nome,
data do nascimento, RG e até mesmo tipo sanguíneo do titular, além de informações sobre o responsável
ou cuidador. No Paraná, os interessados podem requerer a emissão da Ciptea, que será gratuita e digital
(com possibilidade de impressão pelo próprio usuário ou responsável), através do site
www.carteiradoautista.pr.gov.br. Segundo a SEJUF, "as informações coletadas serão empregadas na
criação de um banco de dados que servirá para aprimorar os serviços já oferecidos". A Ciptea é um meio
útil e inequívoco de comprovação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), de modo que
a pessoa que portá-la pode gozar de prioridade no atendimento em serviços públicos e privados. Para
saber mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados aprova auxílio R$ 160 milhões para ILPIs no combate ao
Coronavírus

Em Sessão Deliberativa Extraordinária virtual (a partir das 4:14:00 do vídeo), realizada em 20/05/2020, o
Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 1.888/2020, que determina o repasse,
pela União, de R$ 160.000.000,00 oriundos do Fundo Nacional do Idoso (FNI) para Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs), como medida de enfrentamento da pandemia de COVID-19. O recurso,
conforme previsto no PL, será distribuído segundo critérios a serem estipulados pelo Ministério da Mulher,

https://www.youtube.com/watch?v=dTswQ0bBVAQ&feature=youtu.be
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza%2Be%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO_22_MASCARAS_DE_TECIDO_PARA_POPULACAO.pdf
https://www.facebook.com/sejufparana/videos/171224237531256/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm
https://www.passelivre.pr.gov.br/dhcpasselivre/?action=carregarLogin&caut=true
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106869&tit=Carteira-do-Autista-ja-pode-ser-solicitada-em-todo-Parana
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/59637
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2248234
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Família e Direitos Humanos (MMFDH), levando em consideração o número de
idosos acolhidos. As instituições beneficiadas deverão prestar contas da
aplicação dos recursos aos respectivos Conselhos da Pessoa Idosa (estaduais,
distritais ou municipais). O PL segue para apreciação do Senado Federal. Se
aprovado, o repasse deverá ser efetuado no prazo de 15 dias da data de
publicação da Lei e o MMFDH deverá disponibilizar, em até 30 dias da data do
crédito em conta corrente, a relação das instituições beneficiadas. Para saber
mais, clique aqui.

Aprovado PL que prevê a oferta de transporte diferenciado para cuidadores de idosos e
pessoas com deficiência durante a pandemia

O Senado aprovou o substitivo ao PL n° 2.178/2020, de autoria da senadora
Mara Gabrilli, que propunha a alteração da Lei n° 13.146/2015 (Lei Brasileira de
Inclusão - LBI), com a inserção do artigo 46-A na LBI, prevendo oferta de meio
de tranporte segregado para o deslocamento ao acompanhante que
desempenhe a função de atendente pessoal à pessoa com deficiência, de
preferência em veículos que façam o trajeto porta-a-porta, enquanto durarem os
efeitos da pandemia da COVID-19. Com a aprovação do substitutivo, a previsão
de oferta de transporte diferenciado foi estendida também aos cuidadores de
pessoas idosas ou com doenças raras. Ainda, ficou estabelecido que o meio de
transporte segregado deverá ser garantido pelo Distrito Federal e pelos

municípios com mais de vinte mil habitantes, podendo o serviço ser prestado diretamente ou por meio de
instrumento de cooperação firmado com outras unidades da Federação. Também ficou autorizada a
emissão de vouchers conversíveis em dinheiro, para prestadores de transporte particular devidamente
credenciados perante os órgãos competentes. O objetivo da proposta é proteger a saúde dos mais
vulneráveis durante a pandemia, impedindo que os cuidadores se tornem vetores de contágio, e
considerando a essencialidade desses serviços indispensáveis. Agora o PL segue para apreciação da
Câmara dos Deputados. Para saber mais, clique aqui.

INSTITUCIONAL

Coordenadora do CAOPIPCD participa de reunião da Comissão Externa do Coronavírus na
Câmara dos Deputados

A Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de Justiça Rosana
Beraldi Bevervanço, participou, no dia 05/05/2020, da Reunião Técnica
da Comissão Externa de ações contra o Coronavírus, da Câmara dos
Deputados. O tema discutido na videoconferência foi “Instituições de
Longa Permanência para Idosos” e os outros convidados: Karla
Giacomini (Geriatra, pesquisadora na Fiocruz), Mariana Neris
(Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania),
Antonio Costa (Secretário Nacional da Pessoa Idosa do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). Na ocasião, foi
apresentado e discutido o Relatório Técnico elaborado pela Frente
Nacional de Fortalecimento às ILPIs (FN-ILPI). A Coordenadora do

CAOPIPCD ressaltou que a pandemia evidenciou, tragicamente, todas as fragilidades que aqueles que
militam na defesa dos direitos dos idosos já vêm apontando há muito tempo. Destacou que temos um

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-05/camara-aprova-r-160-milhoes-para-instituicoes-que-abrigam-idosos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-05/camara-aprova-r-160-milhoes-para-instituicoes-que-abrigam-idosos
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8115454&ts=1590597833767&disposition=inline
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141702
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/19/senadora-mara-gabrilli-esta-com-covid-19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/aprovado-transporte-exclusivo-para-cuidadores-durante-pandemia
http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2020/04/Relato%CC%81rio-final-1.pdf
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mundo de idosos, mas não para idosos e que, nesse contexto de pandemia, quando as mortes de idosos
ocorrem em massa, a atenção é direcionada a essa parcela da sociedade. Pontuou a importância do
trabalho do Ministério Público na fiscalização das ILPIs, apresentando dados coletados no âmbito do
MPPR, por meio do Projeto “MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas”, e salientou a importância de a sociedade
auxiliar o trabalho do Promotor de Justiça, com denúncias e informações. Por fim, indicou a premente
necessidade de se reconhecer a intersetorialidade que envolve as ILPIs (no âmbito da Assistência Social
e da Saúde), necessária para a integralidade da atenção ao idoso e chamou a atenção para a importância
do fomento às formas alternativas ao asilamento (família acolhedora, centros-dia, centros de convivência,
condomínios da terceira idade), haja vista que muitos idosos encontram-se institucionalizados pela
ausência desses serviços. Para assistir ao evento completo, clique aqui (a participação da Coordenadora
do CAOPIPCD inicia aos 1:03:00 do vídeo).

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

3ª PJ de Campo Mourão ajuíza ACP por danos morais coletivos causados às PCDs por
apresentador de TV

Tendo em vista o conhecimento acerca de ofensas proferidas contra as
pessoas com deficiência por apresentador de programa de TV local, a
3ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão ingressou com Ação Civil
Pública, requerendo a concessão de tutela antecipada antecedente,
para retirada do vídeo de circulação, e indenização por danos morais
coletivos. Considerou-se que os comentários realizados pelo
apresentador ferem frontalmente todos os diplomas legais, nacionais e

internacionais, que tutelam os direitos das pessoas com deficiência, ressaltando-se que a exteriorização
desse tipo de pensamento causou grave dano às pessoas com deficiência, aos atletas paraolímpicos,
seus familiares e todos aqueles que acreditam viver em um país cujo vértice seja da inclusão e igualdade
social. Antes de ser julgada a medida cautelar, o vídeo foi tirado do ar, motivo pelo qual a tutela
antecipada perdeu seu objeto. Procedeu-se, então, à emenda da inicial, requerendo-se a condenação,
solidariamente, do apresentador e da fundação responsável pelo canal de TV a título de dano moral
coletivo. Os autos de n° 0003690-41.2020.8.16.0058 tramitam perante a 1ª Vara Cível de Campo Mourão.

PJ da Comarca de São João participa do programa MP no Rádio sobre os direitos da
pessoa idosa

O programa MP no Rádio, projeto promovido pelo Ministério Público do
Paraná, entrevistou a Promotora de Justiça Thayná Regina Navarros
Cosme, atuante na Promotoria de Justiça da Comarca de São João, em

programa que abordou o direito dos idosos. Na oportunidade, destacou-se os direitos e as garantias da
população idosa como, por exemplo, as prioridades em filas, no recebimento da restituição do imposto de
renda e na tramitação de processos judiciais; a gratuidade no transporte público; e também o tratamento
especial conferido às pessoas com 80 anos ou mais (a "superprioridade"). Tratou-se, ainda, da questão
relacionada às violações de direitos dos idosos, as quais são frequentemente praticadas no âmbito
familiar, e dos crimes previstos no Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003). Para ouvir a entrevista, clique
aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=UfU5YOSHhyA&t=3785s
http://www.mppr.mp.br/2020/5/22558,11/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.mppr.mp.br/2020/04/22528,10/Entrevista-da-semana-destaca-direitos-da-populacao-idosa.html
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14ª PJ de Maringá recomenda adequação da legislação municipal quanto ao percentual de
vagas reservadas para PCDs

A 14ª Promotoria de Justiça de Maringá expediu Recomendação
Administrativa ao Município de Maringá, bem como à Câmara
Municipal, tendo em vista a necessidade de adequação da legislação
municipal acerca dos concursos públicos, no que tange ao percentual
de vagas reservadas para pessoas com deficiência. A partir da atuação
ministerial, foi realizada a atualização da Lei Complementar nº 239/98,

que fixava percentual de reserva de vagas para PCDs inferior (3%) ao estabelecido pela legislação
federal e estadual, que é de 5%. O Órgão Ministerial, que submeteu consulta jurídica ao CAOPIPCD
sobre o tema, recomendou que as normas federais e estaduais que regem a matéria devem ser utilizadas
como parâmetro para a revisão da referida Lei Municipal, o que se concretizou com a revogação do §2º,
do art. 17, da Lei Complementar nº 239/98 do Município de Maringá. Para saber mais, clique aqui.

EVENTOS

CONASS oferece capacitação gratuita sobre Saúde do Idoso na COVID-19

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), tendo em
vista que os idosos estão no principal grupo de risco da infecção na
atual pandemia, está oferecendo capacitação online gratuita, específica
para profissionais de saúde acerca da atenção à Saúde do Idoso em
relação ao COVID-19. A capacitação é organizada pelo Dr. Edgar
Nunes de Morais, coordenador do Núcleo de Geriatria e Gerontologia

da UFMG e consultor do CONASS na área de Saúde do Idoso.

Aula 1 – Avaliação da Saúde do Idoso para Definição da Proporcionalidade Terapêutica

Aula 2 – Fluxograma de Acolhimento e Classificação de Risco do Idoso com Coronavírus na RAS

Aula 3 – Cuidados Paliativos no Idoso com Suspeita de COVID-19 na RAS

Aula 4 – Hipodermóclise

Aula 5 – Instrumentos de Avaliação de Gravidade de Doença no Cuidado Paliativo

Para acesso às videoaulas, clique aqui.

Desafios da inclusão na pandemia: direitos de austistas, síndrome de down e PCDs

http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/MPPR_RA_Percentual_vagas_em_concurso_2020.pdf
http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/lei239_98.pdf
http://www.pcd.mppr.mp.br/2020/05/22592,37/MPPR-cobra-ajustes-em-legislacao-municipal-de-Maringa-quanto-a-vagas-para-pessoas-com-deficiencia-em-concursos-realizados-no-Municipio.html
http://www.conass.org.br/atencao-a-saude-do-idoso-na-covid19/
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https://www.youtube.com/watch?v=vfOEXXQ-9so

