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Audiência Pública na Câmara dos Deputados debaterá nova classificação da OMS que considera a
condição de velhice como doença 

Na próxima quinta-feira (15/07/2021), às 10h, ocorrerá audiência pública
conjunta para discutir a inclusão da velhice na Classificação Internacional de
Doenças (CID), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com previsão
de entrada em vigor na data de 01/01/2022. Segundo a alteração, a
condição de velhice passa a ser considerada doença, sob o código MG2A,
podendo ser anotada pelo profissional médico sob o CID 11. Diante disso,
por intermédio da Comissão Externa destinada a acompanhar e debater

políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável, alinhando-se às diretrizes da OMS (CEXOMS) e da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), foram apresentados requerimentos de audiência
pública (57/2021 - CIDOSO, 1/2021 - CEXOMS e 58/2021 - CIDOSO) a fim de fomentar o debate a partir da
contribuição de profissionais técnicos na área. A audiência poderá ser acompanhada de forma interativa pelo e-
Democracia. Para saber mais, clique aqui.

Novo sistema de digitalização da emissão da Carteira da Pessoa Idosa 

A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicou instrumentos
de apoio aos municípios, com orientações quanto ao novo sistema e a
digitalização da Carteira da Pessoa Idosa: 1) Manual específico para os
técnicos sobre orientações quanto a emissão da carteira da pessoa idosa; 2)
Manual específico para pessoa idosa com as orientações sobre a emissão
da carteira; e 3) FAQ -  Carteira da Pessoa Idosa. Dessa forma, é possível
que além da emissão pelas equipes do Sistema único de Assistência Social
- SUAS, o próprio idoso gere a sua carteira pela internet, sem precisar se
deslocar até as unidades socioassistenciais responsáveis pela emissão do
documento. A Carteira da Pessoa Idosa, um dos serviços do Ministério da

Cidadania incluídos na Estratégia de Governo Digital 2020-2022, dentre outras finalidades, comprova a renda
para acessar o direito ao transporte interestadual gratuito (duas vagas por veículo) ou desconto de 50%
(cinquenta por cento) –  direito previsto no art. 40 do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003). Os critérios para
emissão continuam os mesmos: estar inscrito no Cadastro Único com dados atualizados, ter 60 anos ou mais e
possuir renda individual igual ou inferior a 2 salários mínimos. Para saber mais, clique aqui.

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=134
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62106
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2287974
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2288447
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2289621
https://www.camara.leg.br/noticias/783651-comissao-debate-nova-classificacao-da-oms-que
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=133
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2021/06/Tutorial-Carteira-da-Pessoa-Idosa-T%C3%A9cnicos-1.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2021/06/Tutorial-Carteira-da-Pessoa-Idosa-Idosos.pdf
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2021/06/FAQ-GST-CARTEIRA-DO-IDOSO.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://blog.mds.gov.br/redesuas/manuais-e-faq-carteira-da-pessoa-idosa/
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14ª PJ de Maringá consegue afastamento imediato de dirigentes de ILPI de Maringá por irregularidades
que colocavam internos em risco 

A Promotora de Justiça atuante na 14ª Promotoria de Justiça de Maringá,
Michele Nader, após consulta e orientações do Centro de Apoio para
atuação na defesa dos idosos residentes em Instituição de Longa
Permanência (ILPI) localizada na comarca, diante da verificação de
irregularidades de ordem sanitária e de gestão na unidade, que colocavam
em risco os idosos residentes, ajuizou ação para apuração judicial de
irregularidades (autos sob nº 0012562-37.2021.8.16.0017), com pedido de

afastamento provisório e imediato dos dirigentes, o qual foi acolhido pela  7ª Vara Cível de Maringá, “a fim de
que, não só sejam apuradas as irregularidades existentes, como também seja estabelecida uma diretoria
provisória que eventualmente sane as irregularidades ou promovam o encaminhamento adequado dos idosos ali
acolhidos (seja encaminhando-os à família ou para outra instituição)”. Em 2020, houve surto da COVID-19 na
instituição, culminando na morte de 7 idosos. A petição inicial  está disponível no acervo de peças virtual do
CAOPIPCD, na página com os materiais de Apoio  do Projeto “MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas”. Para saber
mais, clique aqui.

Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Câmara debate maus-tratos a idosos em ILPIs clandestinas 

A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso (CIDOSO) da Câmara dos
Deputados, em audiência pública extraordinária, veiculada no portal e-
Democracia, em 01/07/2021, debateu a temática dos maus-tratos e da

violência perpetrada contra idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)
clandestinas. A realização foi requerida após conhecimento de denúncia envolvendo a morte de 4 idosos em ILPI
clandestina do estado do Espírito Santo, destacando-se que o objetivo da audiência era "caracterizar o risco que
é permitir que instituições clandestinas de apoio ao atendimento aos idosos sejam instaladas". Esse tema
também é de grande preocupação do CAOPIPCD, tanto que na Cartilha de Orientação Ministerial - Idoso em
Risco há um tópico específico abordando o assunto, com orientações para atuação ministerial diante da
identificação destes casos. Para saber mais a respeito do debate no âmbito da CIDOSO, clique aqui.

Encontro Virtual promovido pelo CAOPIPCD aborda a importância da regularidade das ILPIs 

Irregularidades cotidianamente identificadas em Instituições de Longa
Permanência para Idosos - ILPIs, tais como ausência de alvará sanitário,
falta de registro no Conselho Municipal de Direitos dos Idosos e
inobservância das normas de acessibilidade, ficaram ainda mais evidentes

neste período de pandemia, somando-se à inobservância de normativas sobre prevenção e controle da COVID-
19, que potencializam a necessidade de fiscalização dessas instituições (locais de residência coletiva
responsáveis por abrigar população especialmente vulnerável à complicações da doença) por parte das
Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos direitos dos idosos. Diante deste cenário, o Centro de
Apoio, em parceria com a Escola Superior do MPPR, promoveu o Encontro Virtual “(Ir)regularidades em ILPIs e
impactos causados pela pandemia”, destinado à orientação de membros e servidores que possuem atribuição
para atuação na temática. Além das apresentações realizadas pela Procuradora de Justiça Rosana Beraldi
Bevervanço e pela Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues (atuantes no CAOPIPCD), o evento contou
com a participação da Médica Geriatra e Assessora Técnica da Divisão de Atenção à Saúde do Idoso da SESA-
PR, Adriane Miró, e da Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária em Serviços da SESA-PR, Patrícia Capelo, as
quais trouxeram importantes análises e levantamentos de dados sobre o tema. Para assistir à gravação,
disponível na página do site da Escola Superior do MPPR (em “Lives restritas”, com acesso mediante login no
sistema), clique aqui.

SESA e UFPR lançam Manual de Prevenção de Quedas de Idosos 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=132
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/MPPR_14_PJ_de_Maringa_ACAO_PARA_APURACAO_JUDICIAL_DE_IRREGULARIDADE_2021.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=553
https://mppr.mp.br/2021/07/23749,11/Acao-do-MPPR-leva-ao-afastamento-imediato-de-dirigentes-de-ILPI-de-Maringa-por-supostas-irregularidades-que-colocavam-internos-em-risco.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=131
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2037
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://www.camara.leg.br/noticias/778047-comissao-debate-maus-tratos-de-idosos-em-instituicoes-clandestinas/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=130
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=469
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=129
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Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

O Grupo de Pesquisa em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
com apoio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA-PR), como
desdobramento das iniciativas promovidas em alusão ao Dia Mundial de Prevenção
de Quedas (24 de junho) e a Semana Mundial de Prevenção de Acidentes
Domésticos, elaborou o Manual de Prevenção de Quedas de Idosos, destinado a
idosos, familiares, cuidadores e profissionais que atendem esse público. De acordo
com a divulgação, trata-se de material orientativo, que tem o objetivo de auxiliar na
identificação dos riscos ambientais nas residências, sugerindo adaptações quando
necessárias e também serve de alerta para estas pessoas, especialmente
considerando o crescente número de idosos no Paraná. Para saber mais, clique aqui.

UFPR oferece programa de exercícios físicos gratuito para Idosos 

O programa de exercícios gratuitos, criado pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR e desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da
instituição, é direcionado para pessoas idosas que não possuem limitações
físicas ou motoras impeditivas da realização de exercícios físicos. De acordo
com a Universidade, o objetivo do projeto é reduzir o sedentarismo entre o
público-alvo durante a pandemia, com a realização de exercícios de força,
equilíbrio e alongamento, além de ajudar a prevenir doenças crônicas e
garantir qualidade de vida. As orientações serão realizadas pela internet, em
3 dias da semana, durante 3 meses. As inscrições ficarão disponíveis até o
dia 31 de agosto de 2021. Para mais informações, clique aqui.

  

https://idoso.mppr.mp.br/
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/manual_de_prevencao_de_quedas_em_idosos_digitalpdf.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113425&tit=Saude-lanca-manual-e-alerta-sobre-importancia-da-prevencao-de-quedas-de-idosos
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=128
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/07/02/ufpr-oferece-programa-de-exercicios-fisicos-gratuito-para-idosos-saiba-como-participar.ghtml

