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

Ofício Circular n° 08/2021-CAOPIPCD             Curitiba, 11 de novembro de 2021.

Dispõe sobre as atualizações na Nota Orientativa n°
41/2020  da  SESA  e  orienta  os  membros  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  com
atribuição na Defesa dos Direitos do Idoso diante
das  flexibilizações  das  medidas  de  prevenção  e
controle  da  COVID-19  nas  Instituições  de  Longa
Permanência para Idosos (ILPIs).

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,

informar aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná com atribuição na

Defesa dos Direitos do Idoso, em relação às Instituições de Longa Permanência

para Idosos (ILPIs) acerca da recente atualização da Nota Orientativa n° 41/2020 da

Secretaria  de  Estado  da  Saúde  (SESA-PR)  e  a  imprescindibilidade  da  atuação

ministerial como órgão fiscalizador das referidas instituições e das políticas públicas

em âmbito municipal, visando à garantia dos direitos dos idosos residentes nestes

locais.

Inicialmente, é necessário ressaltar que este Centro de Apoio vem

acompanhando com especial atenção as questões relacionadas à flexibilização das

medidas preventivas e de controle do contágio da COVID-19 em ILPIs, bem como

tem recebido muitos questionamentos, mormente quanto à retomada da visitação

nestas instituições.

Embora, no atual momento, o cenário seja de avanço da imunização

coletiva e de aplicação da dose de reforço da vacina nos idosos, fato é que ainda se

verifica – com muita preocupação – notícias a respeito de surtos da COVID-19 em

ILPIs de diferentes regiões do estado, inclusive resultando em vários óbitos.
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O arrefecimento das medidas de prevenção e controle do contágio

nas  ILPIs,  locais  de  residência  coletiva  que  abrigam  pessoas  especialmente

vulneráveis a complicações decorrentes da infecção pelo vírus, obviamente, pode

aumentar o risco de surtos da COVID-19 nessas entidades, motivo pelo qual torna-

se  imperativo  que  as  flexibilizações  aconteçam  de  forma  muito  prudente,

obedecendo rigorosamente as orientações dos órgãos de saúde e avaliando a

situação epidemiológica local.

No âmbito do Estado do Paraná, tem-se que a SESA-PR é o órgão

capacitado e responsável  por estabelecer as diretrizes para a política pública na

área, definindo os protocolos a serem atendidos, a fim de preservar a saúde dos

diferentes grupos sociais e suas especificidades. Nesse sentido, a versão 5 da Nota

Orientativa n° 41/2020 da SESA (atualizada em 09/11/2021), destaca:

O cenário atual de proteção vacinal parcial ou completa de boa parte
da população e consequente melhor controle da pandemia, permite o
início  da  flexibilização  de  algumas  medidas  para  instituições  que
estejam livres de surtos de COVID-19 e que sigam corretamente o Plano
Estadual de Vacinação.

Este documento  apresenta mudanças em relação à testagem, visitas,
atividades  coletivas  e  saída  dos  residentes  da  ILPI.  A adoção  das
novas  medidas  deve  respeitar  orientações  municipais,  que  podem
variar em função do contexto epidemiológico local. (grifou-se)

Dessarte, considerando que a estratégia adequada de prevenção de

surtos em ILPIs é estabelecida na Nota Orientativa nº 41/2020, desejável seria a

adesão  de  todos  os  municípios  a  tais  orientações.  Contudo,  em  não  havendo

aceitação do protocolo  estadual,  cabe à municipalidade apresentar  planejamento

técnico a respeito das providências que serão adotadas. 

Por  conseguinte,  a  fim  de  auxiliar  as  Promotorias  de  Justiça  na

identificação  das  modificações  estabelecidas  neste  documento  e  avaliação  de

eventuais  medidas  cabíveis,  pontua-se  os  principais  aspectos,  separados  por

assuntos:
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→ Testagem

De acordo com o Tópico “DAS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO

DA TESTAGEM”, o início da flexibilização da testagem seriada deve ser cauteloso e

progressivo,  considerando:  o  contexto  epidemiológico  local/regional,  a  situação

vacinal  dos  trabalhadores  e  residentes  e  a  condição  da  instituição  no  que  diz

respeito à ocorrência de casos da COVID-19.

A  tomada  desta  decisão  deve  ser  feita  em  conjunto  com  o

Responsável Técnico da ILPI e a gestão municipal de saúde, e o planejamento deve

observar  orientações  específicas,  considerando,  especialmente,  dois  cenários

distintos:

1. ILPI que esteja na vigência de surto (que tenha tido pelo menos um caso
de COVID-19 nos últimos 30 dias) deve manter a testagem universal e
seriada;

2. ILPI que não esteja na vigência de surto (que por no mínimo 30 dias não
tenha tido nenhum caso de COVID-19 identificado) poderá suspender a
testagem  universal  e  seriada,  retomando  se  houver  caso  suspeito  ou
confirmado de COVID-19.

Após  duas semanas consecutivas de testes  sem identificação de

casos positivos, a testagem poderá ser suspensa, mantendo-se o monitoramento

clínico e todas as medidas preventivas rigorosamente,  devendo-se retomá-la caso

surja novo caso suspeito.

Em todos os casos, trabalhadores e residentes com vacinação ainda

incompleta devem continuar sendo testados com RT-PCR semanalmente.

→ Visitas

A restrição de visitas  permanece para instituições que estejam em

surto ativo ou com casos suspeitos de COVID-19 e  exceções poderão ser feitas  a
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critério do Responsável Técnico da ILPI, em casos especiais, avaliando os riscos e

benefícios ao idoso.

Recomenda-se que a possibilidade de flexibilização das visitas, nos

casos de  instituições que estejam livres de surto,  além de  considerar o contexto

epidemiológico local, seja condicionada a critérios sanitários definidos pela SESA-

PR, dentre os quais, de forma não exaustiva, cita-se:

• agendamento prévio, com definição do número de visitantes, frequência e

duração das visitas, estabelecendo cronograma para evitar aglomerações;

• comprovação  da  vacinação  completa  para  COVID-19  pelo  visitante,  no

momento do agendamento e na entrada na ILPI;

• proibição de visitas de crianças (menores de 12 anos);

• visitas preferencialmente em ambiente externo ou aberto, especificamente

destinado para tal;

• planejamento de intervalo de tempo livre entre as visitas, para higienização

do ambiente e superfícies;

• Trajeto mais direto possível para chegar ao espaço destinado à visitação e

vedação da circulação dos visitantes em outras áreas da ILPI;

• proibição da entrada de visitantes que relatem ou apresentem qualquer

sintoma  respiratório  ou  que  tenham  histórico  anterior  de  contato  com

pessoas suspeitas ou confirmadas para COVID-19 nos últimos 14 dias.

→ Atividades Coletivas 

Deixou-se  de  proibir  qualquer  prática  interativa  que  envolva

aglomeração e espaços comuns da instituição, autorizando-as mediante adoção dos

protocolos sanitários, conforme nova redação do item “h” elencado no tópico “DAS

ORIENTAÇÕES AOS RESIDENTES”:

h) Qualquer prática interativa que envolva a aglomeração em espaços
comuns da ILPI,  como: jogos de baralho, bingos, sessões coletivas de
televisão,  prática  de  atividades  de  artesanato,  entre  outras  devem ser
realizadas  seguindo  o  protocolo  sanitário  e  garantindo  o
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distanciamento físico,  com participação exclusiva dos residentes e
trabalhadores da instituição. (grifou-se)

Outra  advertência  relevante  neste  aspecto,  no  tópico  “DO

ISOLAMENTO  DE  RESIDENTES  COM  SUSPEITA  OU  CONFIRMAÇÃO  DE

INFECÇÃO COVID-19”,  é  no  sentido  de  que  as  atividades  coletivas  devem ser

suspensas na vigência de surto.

→ Vacinação contra a COVID-19

A  atualização  reservou  tópico  específico  para  tratar  sobre  a

vacinação contra a COVID-19, dispondo que  todos os residentes e trabalhadores

das ILPIs devem receber a vacinação completa, assim como que os prestadores de

serviço,  profissionais  e  voluntários,  quando  autorizados  a  comparecer  na  ILPI,

devem apresentar o comprovante de vacinação completa. 

Além disso,  definiu-se  como completamente  vacinado  o  indivíduo

que recebeu duas doses ou dose única da vacina, seguida(s) da dose de reforço,

após  14  dias,  assim  como  estipulou-se  a  necessidade  de  residentes  ou

trabalhadores que se candidatem a ingressar na ILPI terem recebido, ao menos, a

primeira  dose  da vacina  há mais  de  14 dias,  comprometendo-se  a  completar  o

esquema vacinal.

→ Saídas e Isolamento

A partir das novas orientações, os residentes com condição vacinal

completa (transcorridos 14 dias após a dose de reforço) que se ausentam da ILPI,

desde que não tenha tido contato próximo com indivíduo suspeito  ou conhecido

portador de COVID-19, devem seguir rigorosamente os cuidados preventivos, mas

não necessitam permanecer em isolamento após retorno à ILPI.
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Por  sua  vez,  para  os  residentes  recém-admitidos  com vacinação

incompleta  e    status   acerca  da  contaminação  desconhecido  ,  bem como  para  os

residentes  com  esquema  vacinal  incompleto que  retornarem  de  consulta,

procedimento  em  hospital  ou  internação  hospitalar  por  diagnóstico  diferente  de

COVID-19, permanece a necessidade de isolamento pelo período de 14 dias.

No que atina aos indivíduos imunossuprimidos, com quadro grave de

COVID-19 ou que passaram por internação hospitalar, a orientação é de isolamento

pelo período de 20 dias, a partir do início dos sintomas. Após esse período, caso não

apresente sintoma de febre, sem uso de medicamentos antitérmicos, por 24 horas e

ocorra  a  remissão  dos  sintomas  respiratórios,  mediante  avaliação  médica,  o

isolamento pode ser suspenso.

Além desses temas destacados,  existem outras modificações que

podem ser melhor observadas no quadro comparativo entre a Versão 4 (05/01/2021)

e a Versão 5 (09/11/2021) da NO SESA n° 41/2020, elaborado por esta unidade – a

título apenas contributivo para compreensão, o qual segue em anexo.

Por  fim,  reforça-se  que  todas  as  orientações  e  informações

relevantes sobre a COVID-19 na área do idoso são disponibilizadas e continuamente

atualizadas pela  equipe do CAOPIPCD em  página específica  no site do  MPPR,

visando subsidiar a atuação dos membros da instituição.

Além disso,  importante  ressaltar  que a atualização dos dados do

painel  “Alertas  ILPIs”,  da  ferramenta  DATA COVID-19,  continuará  permitindo  o

monitoramento  direto  das  ILPIs  localizadas  nas  respectivas  comarcas  pelas

unidades  ministeriais,  bem  como  que  continuarão  sendo  enviados  e-mails

automáticos às Promotorias de Justiça, a partir de dados capturados diretamente de

aplicativo disponibilizado pela SESA, com alertas de COVID-19 em ILPIs.

Diante de todo exposto, reitera-se a relevância de que os Agentes

Ministeriais  continuem  atentos  e  acompanhando  de  forma  próxima  os

desdobramentos  das  flexibilizações  das  medidas  nas  ILPIs,  para  adoção  ágil  e

eficiente de eventuais providências necessárias para garantir os direitos dos idosos
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residentes  nestas instituições,  sobretudo considerando o contexto  epidemiológico

local  e  o  conveniente  alinhamento  entre  orientações  da  SESA e  do  município,

ambicionando, sempre, a maior proteção à vida e saúde dos idosos.

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 
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