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A pandemia e as ILPIs no Paraná

Desde o início da pandemia, já foram registradas no
sistema PROMP (área de atuação - idoso) 169
vistorias virtuais realizadas, de um total de 384
instituições constantes no Banco de Dados do
MPPR. De acordo com levantamento realizado pelo
Caop de Defesa dos Direitos do Idoso, feito com base
em informações repassadas pelas Promotorias de
Justiça, a Covid-19 já foi diagnosticada, em idosos e
profissionais, de pelo menos 75 ILPIs no Paraná,
acarretando o significativo número de 58 óbitos. 

No atual estágio da pandemia, é perceptível o impacto da proliferação do coronavírus nesses locais de residência
coletiva, onde a alta taxa de transmissão da doença pode superar os 60% (saiba mais). Também os índices de
mortalidade preocupam entre os idosos, pessoas mais vulneráveis a complicações decorrentes da Covid-19,
conforme já verificado em outros países. Por isso, a atuação e a “presença” do Ministério Público, ainda que por
meio da tecnologia, se fazem fundamentais nesse contexto.

Vistoria Virtual em ILPIs

Além de possibilitar o real acompanhamento da situação das Instituições de Longa Permanência, a vistoria virtual
tem se mostrado eficaz e se tornado verdadeira aliada na fiscalização, orientação e adoção de
medidas eventualmente necessárias, neste momento em que os idosos institucionalizados se encontram em
situação de evidente vulnerabilidade. 

Por isso, após sugestão do Caop de Defesa dos Direitos do Idoso, a Corregedoria-Geral do MPPR regulamentou,
no âmbito da instituição, a "Vistoria Virtual Excepcional (COVID-19)", conforme orientação enviada pela CGMP
às Promotorias de Justiça no início da pandemia ( Ofício Circular nº 11/2020 - CGMP, de 27/03/2020).

 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/covid19-nas-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-estrategias-de-rastreamento-laboratorial-e-prevencao-da-propagacao-da-doenca/17631?id=17631&id=17631
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/ofcircular112020cgmp.pdf
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O Caop elaborou também um “passo a passo”, com
orientações e sugestões de pontos a serem avaliados
durante a realização das vistorias virtuais nas ILPIs,
tanto no que se refere aos aspectos gerais das
instituições, como em relação às providências
implementadas diante da pandemia (confira detalhes
no Ofício Circular n° 03/2020-CAOPIPCD , de
09/03/2020).

Acesse o modelo de roteiro/relatório sugerido para realização Vistoria Virtual Excepcional em ILPI (COVID-19),
no site do CAOP.

Compartilhando Boas Práticas

O Centro de Apoio destaca a atuação da 2ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais que, nas últimas
semanas, realizou vistorias virtuais em todas as dez ILPIs da comarca. Leia o depoimento da promotora de
Justiça Silvia Galesi Campelo:

"Considerando a importância de tais vistorias, realizamos em todas as ILPIs dos municípios de São José dos
Pinhais e Tijucas do Sul, o que possibilitou o estreitamento de laços com as entidades, demonstrando que o
Ministério Público tem não somente o dever de fiscalizá-las, mas também de auxiliá-las e orientá-las. Desta forma,
embora ainda existam imensos desafios a serem enfrentados, certo é que a presença, mesmo que de forma
virtual, do Ministério Público se mostra de suma importância para preservação dos direitos mais essenciais e
basilares  da pessoa idosa. Infelizmente, nossa presença física nas ILPIs encontra-se prejudicada neste triste
contexto de pandemia. Assim, as vistorias virtuais se tornaram uma ferramenta primordial para acompanhamento
institucional." 

Conteúdo Extra

SESA edita Nota Orientativa sobre testagem de todos os idosos e profissionais de ILPIs

Lei nº 14.018 prevê auxílio financeiro emergencial às ILPIs

Webinário - "Cuidados com idosos em ILPI em tempos de Covid-19" 

MP Debate - Impactos da pandemia: como ficam os idosos e as ILPIs?

A Escola Superior, em parceria com o CAOPIPCD, promoveu, no dia 1º de
julho, uma edição do programa MP Debate voltada à discussão sobre os
impactos da pandemia da Covid-19 nos idosos que residem nas Instituições
de Longa Permanência. Assista à gravação.  

Mantenha-se atualizado! 

http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/OfCircular032020CAOPIPCD.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=74
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=73
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=75
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=72
https://www.youtube.com/watch?v=rJCxJaTwFMM


07/08/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - Boletim Especial - Vistoria Virtual em ILPI

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wuFTCGQKyakmUZMkRCZwPszx9sG80z1n0rDGYnWw71p7OJ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all… 3/3

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

Visite as páginas do CAOPIPCD para informações atualizadas sobre a Covid-19 na área do idoso e da pessoa
com deficiência.  

  

https://idoso.mppr.mp.br/
http://www.idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555
http://www.pcd.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=633

