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Novas orientações da SESA-PR sobre testagem para COVID-19 em ILPIs 

Tendo em vista as recentes orientações da SESA-PR sobre testagem e
vacinação dos idosos residentes em ILPIs para COVID-19 e Influenza, bem
como sobre o uso de máscaras no âmbito dessas instituições, o Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da

Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD) expediu o Ofício Circular n° 02/2022-
CAOPIPCD, que destaca a importância da atuação das Promotorias de Justiça
com atribuições na defesa dos direitos dos idosos do MPPR para garantir os
direitos do público idoso residente nestas instituições. As orientações foram
realizadas com base no Memorando Circular nº 82/2022 – DAV/SESA e na
Resolução SESA n° 243/2022. O primeiro, emitido pela Diretoria de Atenção e

Vigilância em Saúde, solicita aos Diretores de Regionais de Saúde e suas equipes a realização de novo ciclo de
testagem para todos os trabalhadores e residentes de ILPIs sem surtos da doença; a confirmação da situação
vacinal para COVID-19 e Influenza; e a manutenção, por ora, das medidas previstas na NO SESA n° 41/2020
(versão 5 - de 09/11/2021). A resolução, por sua vez, que regulamenta o Decreto nº 10.596/2022 (afastou a

obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado do Paraná), estipula que ainda continua recomendado o uso de
máscaras nas ILPIs e também para pessoas vulneráveis a COVID-19 grave, como é o caso dos idosos. Para
saber mais, clique aqui.

Atuação do MPPR na defesa dos direitos dos idosos pauta entrevista 

A Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
(CAOPIPCD), Rosana Beraldi Bevervanço, foi entrevistada no Programa
“MP no Rádio” sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos
da pessoa idosa. Nesta edição, destacou-se que o leque de atuação  do
MPPR na área é bastante vasto, devido às variadas demandas que chegam

ao conhecimento das unidades ministeriais. Indicou-se o grande número de
demandas envolvendo idosos em risco (devido a maus-tratos, abandono, negligência, abuso financeiro e/ou
psicológico, entre outros) e o acompanhamento sério e multidisciplinar que exige o enfrentamento destas
situações, as quais ocorrem, muitas vezes, dentro do próprio ambiente familiar. Também mencionou-se a
importante concentração de esforços, durante a pandemia de COVID-19, na fiscalização das instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e a relevância do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto “MP
Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”. Ressaltou-se, ainda, que o CAOPIPCD procura, por diversos meios, o avanço na

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=174
https://idoso.mppr.mp.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=7&curent_dir=4
https://idoso.mppr.mp.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=8&curent_dir=4
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/10596.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-atualiza-Resolucao-sobre-excepcionalidades-do-uso-de-mascaras
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=175
https://comunicacao.mppr.mp.br/pagina-11.html#
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=533


20/04/2022 09:11 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - [IDOSO] Informativo nº 02/2022 - Defesa dos Direitos do Idoso

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0yDtDgsI3oIfvoXI_kdZyIkuRfaRzml9zS4pI11Qk4qM_-d/u/0/?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permmsg… 2/3

política pública de atenção ao idoso, sempre defendendo o acolhimento institucional como exceção e a
implementação das formas alternativas ao asilamento (Família Acolhedora, Centro-Dia, etc), visando um
atendimento digno e humanizado. Para ouvir a entrevista completa, clique aqui.

TJPR mantém liminar que atendeu pedido do MPPR e determinou a interdição de ILPI de Maringá que
abriga aproximadamente 50 idosos 

Após serem constatadas irregularidades sanitárias e estruturais em
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), a 14ª Promotoria de
Justiça de Maringá, que possui atribuição na área, ajuizou Ação Civil
Pública em desfavor da instituição, obtendo decisão liminar de interdição do
local, determinando o encaminhamento de cerca de 50 idosos às suas

famílias, em até 20 dias. O pleito judicial (distribuído sob os autos nº 0017999-59.2021.8.16.0017) foi necessário
para resguardar a vida, a integridade e a saúde dos idosos residentes no local, tendo em vista a impossibilidade
de resolução do conflito na esfera administrativa, mediante tentativas extrajudiciais realizadas desde 2017, as
quais resultaram, inclusive, em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes. Além da ACP
visando a interdição, com o descumprimento das obrigações assumidas no TAC, o MPPR executou o título, na

ordem de 1 (um) milhão de reais, dos quais já se penhorou R$ 99.179,02. Para saber mais, clique aqui.

Projeto de Lei aprovado no Senado pretende tornar mais ágil adoção de medidas protetivas para idosos e
pessoas com deficiência 

O Plenário do Senado Federal aprovou o PL n° 4.438/2021, que objetiva
estabelecer agilidade na adoção de medidas protetivas de urgência para
idosos e pessoas com deficiência que tenham sofrido violência ou que

estejam na iminência de sofrê-la. A proposta aprovada, remetida para avaliação da Câmara dos Deputados,
pretende alterar o Estatuto do Idoso Lei nº 10.741/2003 (com inserção do Capítulo III - DAS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CASO DE VIOLÊNCIA no Título III) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência - Lei nº 13.146/2015 (com acréscimo do art. 85-A) para garantir que, estando em situação de

violência, essas pessoas sejam atendidas com prioridade pela autoridade policial, que oficiará imediatamente o
juiz, para decidir, em até 48 horas, sobre a adoção das medidas protetivas de urgência. Para ler mais clique aqui.

SESA-PR e TRE-PR assinam Acordo de Cooperação Técnica para instalação de seções eleitorais em
hospitais e instituições de acolhimento para idosos 

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA-PR) e o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) firmaram um acordo de cooperação técnica
visando à instalação de seções eleitorais em hospitais e Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs). Com essa iniciativa, que será, inicialmente,
implantada em dois grandes hospitais de Curitiba (Hospital Erasto Gaertner e
Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR) e duas ILPIs localizadas em

Londrina e Maringá, pretende-se, de acordo com o desembargador do TRE-
PR “resgatar a dignidade cívica de uma parcela importante e experiente da
sociedade”, possibilitando a participação dos idosos no processo eleitoral e
garantindo a segurança sanitária durante as eleições de 2022. Para saber

mais, inclusive sobre o prazo para transferência de título para votar nestes locais, clique aqui.

Onze municípios do Paraná recebem certificado de Cidade Amiga do Idoso 

Os municípios de Chopinzinho, Sulina, Itapejara d´Oeste, Dois Vizinhos, Nova Esperança do Sudoeste, Realeza,
Pérola do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Renascença, Bom Sucesso do Sul e Santa Tereza do Oeste
receberam o certificado internacional de “Cidade Amiga do Idoso”,   decorrente de uma iniciativa conjunta da

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), visando incentivar a
promoção de ações e políticas públicas, a participação ativa dos conselhos municipais e a realização de ações
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Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

para enfrentamento das vulnerabilidades desse público. Agora, das 18
(dezoito) cidades brasileiras que integram a Rede Global de Cidades e
Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, 12 (doze) são paranaenses
(Pato Branco foi a primeira cidade do Paraná a receber o selo, em 2018).
Para o reconhecimento, é realizado um diagnóstico sobre a realidade do
município, levando em conta as principais demandas destinadas à

população idosa, interseccionando oito dimensões propostas pela OMS: ambiente físico; transporte e mobilidade
urbana; moradia; participação; respeito e inclusão social; comunicação e informação; oportunidades de
aprendizagem; saúde, apoio e cuidado. Clique aqui para ler mais.
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