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SESA publica Memorando Circular destacando a imprescindível continuidade das ações contra a COVID-
19 nas ILPIs, conforme Nota Orientativa nº 41/2020 

Em consonância com o Informe enviado aos membros do MPPR por este
CAOPIPCD, em 15/03/2021, a Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde
(DAV) da SESA publicou o Memorando Circular nº 30/2021-
COAS/DAV/SESA, reafirmando que, mesmo após a vacinação contra a
COVID-19 dos profissionais e da população residente em Instituições de

Longa Permanência para Idosos (ILPIs), permanece imprescindível a observância integral da Nota Orientativa nº
41/2020 (versão 4 - atualizada em 05/01/2021), que dispõe sobre as medidas de prevenção, controle e testagem
nessas instituições (o que inclui a restrição de visitas e a testagem seriada). O documento indica que os
resultados de estudo da Fase 3 da vacina Coronavac/Butantan demonstraram como efeito a redução de 50,38%
na possibilidade de se contrair a doença e que, se  ocorrer a contaminação, há 78% de chance de o caso ser
leve. De todo modo, ressaltou-se que os estudos foram realizados com população preponderantemente mais
jovem e saudável, diferente da que reside em ILPIs, grupo específico no qual mesmo os casos mais leves da
COVID-19 podem levar à desestabilização clínica. Ressaltou-se também a necessidade de considerar a
intensidade da transmissão comunitária nestes locais de residência coletiva, especialmente porque é sabido que
o Paraná encontra-se em momento de intensificação da pandemia, inclusive com circulação de novas cepas do
SARS-CoV-2, bem como que continuam sendo identificados diversos surtos da COVID-19 em ILPIs. 

SBGG se posiciona sobre visitas externas em ILPIs e critérios de preferência para internação em UTIs
COVID-19

Diante dos questionamentos recebidos, a Comissão Especial COVID-19 da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) emitiu
posicionamento sobre as visitas externas em Instituições de Longa
Permanência para Idosos - ILPIs, recomendando que continuem suspensas.
Além disso, destacou-se que as demais medidas de prevenção e controle,

conforme documento “Recomendações para Prevenção e Controle de infecções por coronavírus (SARS-Cov-2)
em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)”, devem ser mantidas e reforçadas. Fundamentou-se
a recomendação no preocupante e atual estágio da pandemia no Brasil, na inexistência de dados científicos
sobre o comportamento da COVID-19 entre idosos vulneráveis vacinados (principalmente os residentes em ILPI)
e na circulação de nova variante do SARS-CoV-2. Além disso, sobre o tema que vem sendo alvo de discussões
no momento, qual seja, os critérios de preferência para internação em unidades de terapia intensiva (UTIs)
COVID-19, a SBGG seção Rio Grande do Sul (SBGG-RS) publicou carta aberta, ressaltando que argumentos no
sentido de que pessoas jovens teriam maior chance de sobrevivência à doença e utilização do fator da idade
cronológica como preponderante para definir prioridade de suporte, além de caracterizarem idadismo, etarismo

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=112
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/INFORME_COVID_nas_ILPIs_Observancia_integral_NO_SESA_41_2020.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Memo_Circ_30_2021_Continuidade_das_acoes_das_ILPI.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=111
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Nota_SBGG_Visitacao_em_ILPIs_10_03_21.pdf
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-Preven%C3%A7%C3%A3o-e-Controle-de-infec%C3%A7%C3%B5es-por-coronav%C3%ADrus-em-ILPIs-28.05.pdf
https://sbggrs.org.br/site/sbgg-rs-carta-aberta/
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ou ageísmo (discriminação em razão da idade), refletem a falta de empatia e respeito à pessoa idosa. No mesmo
sentido, foi publicada manifestação pela SBGG seção São Paulo (SBGG-SP).

Live da FN-ILPI aborda a situação das ILPIs pós-vacinação: “A vacina chegou, e agora o que muda?” 

A Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI) promoveu live, em
24/03/2021, para debater a situação das ILPIs pós-vacinação, com o tema:
“A vacina chegou, e agora o que muda?”. O evento contou com a
participação do Dr. Paulo Villas Boas, médico geriatra e professor da
Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), que estuda há mais de 20
anos infecções em idosos residentes em ILPI, e do médico psiquiatra Dr.
Eduardo H. Sabbi, que é também gestor de ILPI. O primeiro expositor tratou
sobre o processo de imunização, as vacinas liberadas atualmente no Brasil
e no mundo, a sua eficácia (especialmente da Coronavac, em relação a qual
os indivíduos vacinados apresentaram redução em 50,3% do risco de

manifestar a doença), esclarecendo que não existe nenhuma vacina 100% eficaz. Destacou, ainda, a necessária
continuidade das medidas de prevenção e controle nas ILPIs, como testagem e vedação de visitas, tendo em
vista que os idosos residentes nessas instituições são mais frágeis. Já o segundo expositor tratou sobre a
experiência como gestor de ILPI no tema da vacinação.

Atualização da “Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco”  

A “Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco”, material elaborado
pelo CAOPIPCD com o objetivo de contribuir para a atuação efetiva das
Promotorias de Justiça na defesa dos direitos do idoso em situações de
especial vulnerabilidade, foi atualizada com a inserção de novo item “17)
Família que consciente e deliberadamente institucionaliza idoso em ILPI
clandestina”. A inclusão deste tópico teve como ensejo os recorrentes
questionamentos recebidos pelo Centro de Apoio sobre o tema, dada a

necessidade de atuação ministerial para responsabilização de famílias que, consciente e deliberadamente,
destinam os cuidados de seus idosos para entidades sabidamente clandestinas, colocando em risco seu bem-
estar, sua saúde e até mesmo sua vida. Para saber mais, clique aqui.

Segundo STJ, para garantir sobrevivência de idoso, é possível limitar descontos em conta que recebe
BPC 

Após decisão do TJMG,  que impediu uma instituição financeira de
descontar mais de 30% do valor de BPC recebido por um idoso, em dois
contratos de empréstimo, a Terceira Turma do STJ manteve o acórdão do
Tribunal de Justiça. Mesmo o banco tendo recorrido, afirmando que o

devedor teria autorizado o desconto das parcelas dos empréstimos em sua conta e  que haveria legalidade no
desconto no valor acima de 30% da renda do idoso, a ministra Nancy Andrighi sustentou em seu voto que “o
BPC não é remuneração ou verba salarial, mas uma renda transferida pelo Estado ao beneficiário, de modo a lhe
assegurar, com um mínimo de dignidade, condições de sobrevivência e enfrentamento da miséria (sic)”, não
existindo autorização legal para o desconto de prestações de empréstimos diretamente no BPC, ponderando que
a autonomia da vontade do beneficiário na utilização deste recurso é bastante reduzida, diante do princípio da
dignidade da pessoa humana. Ainda, apontou que o BPC possui natureza constitucional, conforme o artigo 203,
I, da CF, o qual garante o benefício de um salário mínimo mensal às pessoas idosas e pessoas com deficiência,
que não puderem prover seus próprios sustentos, além de ser protegido contra descontos excessivos, diferente,
portanto, do debate na Segunda Seção do julgamento do REsp 1.555.722, o qual diz respeito à licitude de
desconto de prestações de empréstimo em conta bancária utilizada para o recebimento de salário. Para acessar
a matéria, clique aqui.

Curso online oferecido pela FIOCRUZ aborda o cuidado ao idoso em tempos de pandemia 

Visando ao cuidado com a saúde e à segurança dos residentes nas ILPIs, devido à grande contaminação pela

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/SBGG_SP_UTI.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=110
https://www.youtube.com/watch?v=PivayWTRHco
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=109
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://www.intranet.mppr.mp.br/2021/03/1810/Defesa-do-idoso.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=108
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1991998&num_registro=201902545680&data=20201218&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1742520&num_registro=201502268989&data=20180925&formato=PDF
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08032021-Para-garantir-sobrevivencia-de-idoso--e-possivel-limitar-descontos-em-conta-que-recebe-BPC.aspx
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=107
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Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

COVID-19 e letalidade entre as pessoas idosas, com maiores
 vulnerabilidades e integrantes de um dos grupos de risco, o Campus Virtual
Fiocruz (CFS) está oferecendo o curso “Cuidado de Saúde e Segurança nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no contexto da
Covid-19”, voltado para os cuidadores, familiares e profissionais que atuam
com a saúde da pessoa idosa e segurança do paciente. O curso é composto
por 6 aulas e carga horária total de 12 horas, além de ser gratuito, online e
autoinstrucional (sem tutoria). Entre os temas abordados nas aulas estão:
medidas de prevenção e controle da disseminação de doenças; cuidados
em áreas comuns; fragilidade e violência; vacinação para proteção da

COVID-19 nas ILPIs; contatos sociais em tempos de isolamento; estratégias de comunicação para garantir o
contato da pessoa idosa com a sua família ou comunidade; e recomendações para a comunicação de notícias
difíceis. Segundo a instituição, a intenção é a de que os participantes conheçam as bases conceituais sobre a
saúde da pessoa idosa no contexto da pandemia de COVID-19, possibilitando uma reflexão crítica sobre a
qualidade do cuidado prestado e a segurança do paciente. Para maiores informações, clique aqui. 

Promotorias de Justiça de Curitiba relatam resultados do acompanhamento das ILPIs da Capital  

Desde o início da pandemia da COVID-19, as Promotorias de Justiça de
Defesa dos direitos do Idoso de Curitiba, representadas pelas Promotoras
de Justiça Cynthia Maria de Almeida Pierri e Angela Domingos Calixto,
estão realizando um acompanhamento metódico das Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) da Capital. No dia 18/02/2021, ocorreu
uma reunião virtual com representantes de ILPIs, participação da
Coordenadora do CAOPIPCD (a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi

Bevervanço), a Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná (Procuradora Margaret Matos de
Carvalho), e a médica do CAOP de Proteção à Saúde Pública (Suellyn Mattos de Aragão) para esclarecimento
de dúvidas sobre a vacinação dos idosos e dos funcionários dessas instituições e também sobre questões nas
áreas trabalhista e da saúde. Na ocasião, a Promotora de Justiça Cynthia Pierri salientou “a necessidade de
adotar providências para prevenir a contaminação e o risco de disseminação do coronavírus nas instituições”,
bem como a importância da reunião para resolver questões relacionadas às recusas de vacinação. Para ler a
notícia, clique aqui.

  

https://idoso.mppr.mp.br/
https://portal.fiocruz.br/noticia/curso-online-aborda-o-cuidado-ao-idoso-em-tempos-de-pandemia
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=106
https://www.intranet.mppr.mp.br/2021/03/1798/Direitos-do-Idoso.html

