
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA
DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ofício Circular n° 07/2020-CAOPIPCD                      Curitiba, 07 de julho de 2020.

Dispõe  sobre  a  necessidade  de  garantir  a
ampla  testagem  para  COVID-19  em  idosos
residentes  e  profissionais  das  Instituições  de
Longa  Permanência  para  Idosos  (ILPIs)  no
estado do Paraná.

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  (CAOPIPCD), por  intermédio  da  Procuradora  de  Justiça

Coordenadora e da Promotora de Justiça adiante assinadas, vem, pelo presente, em

complementação ao  Ofício Circular Conjunto nº 02/2020-CAOPIPCD/CAOPSAU e

em atenção ao atual estágio da pandemia da COVID-19:

CONSIDERANDO  que,  conforme  estimativa  da  Organização  Mundial  da  Saúde

(OMS),  aproximadamente  metade  das  mortes  relacionadas  ao  Coronavírus  na

Europa ocorreram em instituições de longa permanência, destacando a necessidade

de ser oferecido suporte adequado para impedir que a pandemia se alastre entre

essas pessoas especialmente vulneráveis1;

CONSIDERANDO que a realidade da pandemia em outros países, com significativo

percentual de óbitos ocorridos em Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs) em comparação ao total de óbitos, demonstra a importância de um recorte

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION EUROPE. Statement – Invest in the overlooked and unsung:
build  sustainable  people-centred  long-term  care  in  the  wake  of  COVID-19.  Disponível  em:
<https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-invest-in-the-
overlooked-and-unsung-build-sustainable-people-centred-long-term-care-in-the-wake-of-covid-19>. 

1

http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_Conjunto_n_02_2020_CAOPIPCD_CAOPSAU.pdf
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-invest-in-the-overlooked-and-unsung-build-sustainable-people-centred-long-term-care-in-the-wake-of-covid-19
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-invest-in-the-overlooked-and-unsung-build-sustainable-people-centred-long-term-care-in-the-wake-of-covid-19


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA
DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

específico  para  identificação  dessa  parcela  da  população  paranaense  mais

vulnerável e definição de abordagem direcionada, visando conter a proliferação do

vírus nesses locais2;

CONSIDERANDO que, especialmente nas últimas semanas, tem sido noticiado o

aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus e de óbitos

decorrentes da doença no estado do Paraná, bem como reportados ao CAOPIPCD,

de forma cada vez mais constante, casos de surtos da doença em ILPIs;

CONSIDERANDO  a  Nota  Técnica  SESA  nº  01/2020,  de  18/05/2020,  sobre

disponibilização  de  RT-PCR  para  a  detecção  do  RNA  do  Coronavírus  e

recomendações para a sua realização em grupos prioritários (entre eles, os idosos

residentes e trabalhadores de ILPIs com síndrome gripal);

CONSIDERANDO a recente Nota Orientativa SESA nº 41/2020, de 03/07/2020, que

dispõe,  dentre outros,  acerca da testagem geral  e periódica para COVID-19 nas

ILPIs;

CONSIDERANDO a importância de que, nestes locais de residência coletiva para

pessoas  que  compõem  o  grupo  de  risco  (especialmente  vulneráveis  às

complicações da doença), nos quais há alta taxa de transmissibilidade (superior a

60%) e de mortalidade3, sejam adotadas todas as medidas necessárias visando à

prevenção, à identificação precoce e à contenção do contágio; 

2 Dados de estatísticas oficiais, relacionados às mortes por COVID-19 em diversos países, conforme
publicado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em 29 de junho de 2020,
“mostram que a população de residentes em ILPI é responsável por número importante de óbitos. No
Canadá 85% de todas mortes por COVID-19 foram de residentes de ILPI, na Alemanha 39%, na
Austrália 31%, na Bélgica 64% e na França 49% (Comas-Herrera et al. 2020). Nos Estados Unidos
ocorreram 50.185 mortes de residentes de ILPI (45% do total de mortes por COVID-19) (Comas-
Herrera et al. 2020). Na Inglaterra foram relatados que 41,5% das ILPI foram acometidas por surto de
COVID-19 (Public Health England 2020)”.
3 MORAES, Edgar Nunes de [et.  al.].  COVID-19 nas instituições de longa permanência para
idosos  : estratégias de rastreamento laboratorial e prevenção da propagação da doença  , 2020. 
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CONSIDERANDO o  relevante  papel  das  Promotorias  de  Justiça  como  órgãos

ministeriais  fiscalizadores  das  referidas  instituições  e  das  políticas  públicas  em

âmbito do local, visando à garantia dos direitos dos idosos;

1. Informar às Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos

direitos do idoso que:

1.1 A  Nota Técnica SESA nº 01/2020 (18/05/2020) recomendou,

inicialmente,  apenas  a  realização  do  teste  RT-PCR  em  pessoas  sintomáticas,

considerando como grupo prioritário os idosos residentes em ILPIs com síndrome

gripal e os trabalhadores de ILPIs com síndrome gripal;

1.2  Recentemente,  houve  grande  incremento  nesta  diretiva

estadual, com reflexos na proteção das pessoas idosas que se encontram em ILPIs.

Com  efeito,  a  Nota  Orientativa  SESA  nº  41/2020 (03/07/2020)  passou  a

estabelecer a necessidade de realizar um primeiro exame de RT-PCR em todos

os  idosos  e  trabalhadores  para  identificar  a  situação  de  cada  ILPI  e,  na

sequência: 

(…) 
b) Monitorar os casos negativos com teste rápido a cada 7 dias; 
c)  Realizar  RT-PCR  nos  idosos  que  apresentarem  teste  rápido
positivo, adotar medidas de isolamento e seguir orientações da equipe de
saúde; 
d)  Realizar RT-PCR nos trabalhadores que apresentarem teste rápido
positivo, afastar do trabalho e, seguir orientações da equipe de saúde; 
e)  Ao identificar  o  primeiro caso positivo da COVID-19 na instituição,
realizar teste RT-PCR em todos os trabalhadores e idosos e considerar
como potencial surto (Ver Nota Orientativa SESA nº 38/2020); 
f) Na presença de síndrome gripal em trabalhador ou em idoso, isolar
o  idoso imediatamente, afastar  o  trabalhador e  em ambos  os  casos
notificar o serviço de saúde referência municipal para coleta de RT-PCR;
g) As ações propostas devem ser articuladas entre as ILPIs, municípios,
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Regionais  de  Saúde  e  Assistência  Social.  A  estratégia  poderá  ser
alterada em  virtude  de  mudanças  epidemiológicas  ou  da
disponibilidade de insumos; (grifou-se)

1.3 Ainda na Nota Orientativa SESA nº 41/2020, recomenda-se:

a)  a manutenção  em isolamento,  por 14 dias (quarto  individual,

com porta fechada, ventilado e banheiro anexo), de idosos  recém-admitidos; dos

residentes que  retornaram  de  consulta  em  hospital  ou  após  internação

hospitalar por diagnóstico diferente de COVID-19; e dos  que retornaram com

alta  hospitalar,  por  diagnóstico  confirmado  de  COVID-19, quando  houver

indicação médica; 

b)  na impossibilidade de isolamento4 de idosos sintomáticos e

que testaram positivo para COVID-19 na ILPI, que o gestor da ILPI entre em contato

com o gestor  municipal  de saúde para providenciar a internação em hospital  de

referência,  preferencialmente,  de  retaguarda  clínica  (casos  moderados  a  graves

devem ser transferidos para hospital de referência para COVID-19) e encaminhar ao

serviço de referência o idoso sintomático, onde o teste e o isolamento possam ser

assegurados.

2. Sugerir às Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos

direitos do idoso que:

2.1. Fiscalizem a efetiva programação e realização, por parte da

4 De acordo com a Nota Orientativa SESA nº 41/2020, “excepcionalmente, caso a instituição não
disponha de quartos individuais para isolamento, as seguintes medidas devem ser adotadas:
alojar no mesmo quarto coletivo/dormitório  (Quarto  coletivo/dormitório:  espaço para no máximo 4
pessoas, com distância mínima de 2 metros entre as camas, dotado de porta, ventilação natural,
banheiro e separado por sexo) os residentes com suspeita ou confirmação de COVID-19; alojar no
mesmo quarto coletivo/dormitório residentes que retornarem de alta hospitalar com confirmação de
COVID-19 com pacientes em acompanhamento e tratamento de COVID-19; alojar no mesmo quarto
coletivo/dormitório  os  residentes  que  retornarem  de  consulta  em  hospital  ou  após  internação
hospitalar, por diagnóstico diferente de COVID-19, e, em último caso”.
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autoridade de saúde local, dessa ampla testagem explicitada no item 1 nas ILPIs

existentes nas respectivas Comarcas5; 

2.2 Em havendo notícia sobre a ocorrência de caso positivo em

idosos  ou  funcionários  ou,  ainda,  de  óbito  de  idosos  por  COVID-19  em  ILPIs,

certifiquem-se  que  a  ILPI  está  procedendo  à  regular  notificação  à  Secretaria

Municipal de Saúde;

2.3 Considerando que, em ILPIs, um caso positivo da COVID-19 já

é  considerado  como  surto,  informem  ao  CAOPIPCD  o  nome  da  ILPI,

Município/Comarca e eventual ocorrência de óbito(s), para composição de banco de

dados do MPPR, pelo e-mail: <caop.idosoepcd@mppr.mp.br>.

Nesta  oportunidade,  renovam-se  protestos  de  consideração,

mantendo-se estes  Centros  de Apoio  à disposição para  esclarecimentos  que se

façam necessários.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

Coordenadora

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Promotores(as) de Justiça
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso
Ministério Público do Paraná

5 Sobre este ponto, consigna-se que este CAOPIPCD foi informado pela SESA que esta
subsidiará a operacionalização dessa ampla testagem nas ILPIs de todo o Estado. Ressalta-
se que, conforme a Nota Orientativa SESA nº 41/2020, esta estratégia deverá ser adotada
conjuntamente  pelo  responsável  técnico  da  ILPI  e  pela  gestão  municipal  de  saúde
(Vigilância Sanitária/Epidemiológica e Atenção Primária). 
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