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SESA atualiza Nota Orientativa nº 41/2020, em 05/01/2021, de acordo com Nota Orientativa nº 55/2020
sobre surtos da COVID-19 

Considerando as novas orientações trazidas pela Nota Orientativa nº
55/2020, que versa sobre surtos de doença pelo COVID-19, a SESA
promoveu, em 05/01/2021, a atualização da Nota Orientativa nº 41/2020 da
SESA (agora na versão 4), que trata das medidas de prevenção, controle e
testagem nas Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs). Assim, a NO n° 41/2020 foi alterada, no tópico "Das orientações para realização da testagem",
reforçando que "a identificação do primeiro caso positivo na instituição deve ser considerada como surto,
desencadeando todas as ações de vigilância e atenção necessárias" (item f), bem como que deve ser realizado o
registro do surto no Notifica COVID-19, sendo "considerado encerrado quando não forem identificados casos
positivos por período de 30 dias após a detecção do último caso, conforme descrito na Nota Orientativa nº 55"
(item g).  

Live discutiu vacina contra COVID-19 nas ILPIs  

A Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs (FN-ILPI), que se apresenta
como espaço democrático de estudos, pesquisas, planejamento,
articulações e fomento, promoveu, no dia 14/01/2021, Live Especial com o
tema “Vacina contra COVID-19 nas ILPIs - Perguntas e respostas sobre
segurança e proteção”. O evento contou especialmente com a participação
de profissionais da área da saúde (médicos geriatras e enfermeira). Na
ocasião foram debatidas as questões consideradas mais relevantes sobre o
tema, como a importância da vacinação nestes espaços de residência
coletiva, tendo em vista que os trabalhadores e idosos institucionalizados
foram considerados como público prioritário, e a conscientização para que

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=96
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/NO_55_SURTOS_V1.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/NO_41_V4_05_01_2021.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=98
https://www.frentenacionalilpi.com.br/
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todos sejam vacinados, bem como foram respondidas dúvidas encaminhadas pelo público. Para acesso ao vídeo
do evento, disponível no canal do You Tube da FN-ILPI, clique aqui. 

CAOPIPCD divulga material orientativo sobre vacinação de idosos em ILPIs contra COVID-19  

Diante do início da vacinação contra COVID-19 nas Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs), considerando as orientações existentes
até o momento, especialmente no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a COVID-19 do Ministério da Saúde e no Plano Estadual
de Vacinação do Governo do Paraná, e algumas questões que podem ser
identificadas na prática da atuação ministerial (por exemplo, situações em
que o idoso plenamente capaz ou sem condições de expressar vontade

recusa a vacina e casos em que a recusa à imunização é feita pelo funcionário de ILPI, entre outras), a
Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, Coordenadora do CAOPIPCD, elaborou material orientativo,
 com o objetivo de subsidiar as Promotorias de Justiça, intitulado "Pandemia de Covid-19 e vacinação em
idosos em ILPIs".

14ª Promotoria de Justiça de Maringá atua para fechamento de ILPIs clandestinas  

Em contato com o Centro de Apoio, a Agente Ministerial titular da 14ª
Promotoria de Justiça de Maringá, a Promotora de Justiça Michele Nader,
informou que tem sido frequente a identificação de ILPIs clandestinas no
município, demandando acompanhamento e atuação próximos por parte do
MPPR. Recentemente, inclusive, foi necessária atuação rápida e articulada
com a Vigilância Sanitária Municipal, para interdição de entidade irregular, a
respeito da qual foi realizada denúncia de abuso e maus-tratos por uma
idosa, suposta vítima de cárcere privado, que conseguiu se evadir do local.
Em entrevista à rádio CBN, a Agente Ministerial chamou atenção, inclusive,

para a necessidade de os familiares estarem atentos à regularidade das ILPIs ao contratar o serviço, pois se trata
de quesito essencial para o adequado atendimento aos idosos, bem como para evitar possíveis situações de
risco. Para ler mais e ouvir a entrevista, clique aqui.

Confira os pareceres emitidos pelo CAOPIPCD sobre temas relacionados à área do idoso em 2020 

O O CAOPIPCD conta com páginas específicas no site em que estão
disponíveis os pareceres jurídicos que foram emitidos, desde 2017, sobre
assuntos afetos às áreas de defesa dos direitos do idoso e da pessoa com
deficiência. Por meio desta ferramenta, tem-se o objetivo de subsidiar a
atuação das Promotorias de Justiça com atribuição nas áreas, com acesso
rápido e simplificado, especialmente em relação àqueles temas sobre os

quais o Centro de Apoio já teve oportunidade de se posicionar. Com o intuito de facilitar a busca, os pareceres
estão organizados tanto por área de atuação como por tema. Para ter acesso ao acervo na área de defesa dos
direitos do idoso, que já está atualizado com todos os pareceres emitidos em 2020, clique aqui. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a_88-kL96hE&t=5248s
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=99
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/ARTIGO_-_PANDEMIA_DE_COVID_19_E_VACINACAO_DE_IDOSOS_EM_ILPIS.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=97
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=97
https://cbnmaringa.com.br/noticia/saude-fecha-asilo-clandestino-em-maringa
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=100
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=539
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