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CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
<caop.idosoepcd@mppr.mp.br>

Modelo de Recomendação Administrativa - suspensão de visitas em ILPIs para
conter a proliferação do COVID-19 
1 mensagem

CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
<caop.idosoepcd@mppr.mp.br>

24 de março de 2020
17:03

Para: Mailing Membros <mailing_membros@mppr.mp.br>, Mailing Servidores MP-PR <Mailing_servidores@mppr.mp.br>

Excelentíssimos(as) Promotores(as) de Justiça:

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, por intermédio da Procuradora de Justiça
Coordenadora e da Promotora de Justiça adiante assinadas, vem, pelo presente,
com objetivo de auxiliar nos trabalhos das Promotorias de Justiça e alinhar a atuação
ministerial na defesa dos direitos dos idosos residentes em Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs), encaminhar modelo de Recomendação
Administrativa, elaborado por este CAOPIPCD, com base nas
novas orientações divulgadas por meio do Ofício Circular CAOPIPCD n°
02/2020, sobre suspensão de visitas e demais medidas necessárias para
prevenir a disseminação do COVID-19 nas ILPIs. 

Seguem, ainda, em anexo, a recente NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 (com orientações para prevenção e controle de
infecções pelo novo Coronavírus em ILPIs) e a Nota Pública do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos (sobre medidas de prevenção ao Coronavírus nas
Unidades de Acolhimento Institucional), as quais também foram utilizadas para
fundamentar a peça elaborada.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+05-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+-+ORIENTA%C3%87%C3%95ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3%83O+E+O+CONTROLE+DE+INFEC%C3%87%C3%95ES+PELO+NOVO+CORONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+LONGA+PERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-fe26-49dd-adf9-1cee4e6d3096
http://blog.mds.gov.br/redesuas/nota-publica-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus-nas-unidades-de-acolhimento-institucional/
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Em complementação, indica-se o acesso e a divulgação do site
ILPI.me, construído por uma equipe multidisciplinar especializada, para
disponibilização de materiais que podem ser úteis às ILPIs e também aos  gestores
municipais, como planos de ação, protocolos, orientações e serviço gratuito para
consultas, visando a mitigação dos casos de idosos infectados pelo COVID-19
nestas instituições.

Por fim, tendo em vista a impossibilidade de visitas de inspeção
presenciais neste momento, orienta-se que, buscando manter ativo o papel
fiscalizador do Ministério Público em relação a estas instituições, bem com garantir
que os idosos acolhidos estão recebendo os cuidados necessários e tendo seus
direitos respeitados, as Promotorias de Justiça avaliem a utilização de meio
alterativos de comunicação com os gestores das entidades (como
telefone, chamadas de vídeo e/ou outras formas similares). 

Reitera-se que as orientações sobre o tema serão atualizadas
continuamente, conforme a mudança dos cenários em relação à pandemia do
COVID-19, especialmente considerando seus efeitos sobre as pessoas idosas, os
quais são mais graves do que no restante da população, haja vista a maior
possibilidade de óbitos, sendo necessário, deste modo, permanente subsídio.

Este Centro de Apoio permanece à disposição para os auxílios que se
façam necessários à atuação ministerial nas Promotorias de Justiça de Defesa dos
Direitos do Idoso.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

Coordenadora

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) de Justiça

http://ilpi.me/


24/03/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - Modelo de Recomendação Administrativa - suspensão de visitas em ILPIs par…

https://mail.google.com/mail/b/APJWaaV-pGevrUBf9Qdt_M2F4_syWasM11eAQS3b_W_-17rbqB1f/u/1?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per… 3/3

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso

Ministério Público do Paraná

3 anexos

1. MODELO DE RA CAOPIPCD - Suspensão de Visitas em ILPIs COVID-19.odt
17K

2. NT ANVISA N° 05-2020.pdf.pdf
687K

3. NOTA PÚBLICA - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.pdf
188K
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