
ORIENTAÇÕES DO CAOPIPCD DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE SURTOS DA
COVID-19 EM ILPIs APÓS A VACINAÇÃO 

Dispõe sobre orientações às Promotorias de Justiça
do  MPPR,  com atribuição  na  defesa  dos  direitos
dos  idosos,  diante  da  verificação  de  surtos  da
COVID-19,  mesmo  após  a  vacinação,  nas
Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos
(ILPIs).

Excelentíssimos(as) Promotores(as) de Justiça:

Primeiramente, indispensável alertar as Promotorias de Justiça

com atribuição na defesa dos direitos do idoso,  acerca do surgimento de surtos de

COVID-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), mesmo com a

vacinação completa dos indivíduos idosos. Na data de hoje, cerca de 58 municípios

possuem  ILPIs  com surto, verificando-se  a  necessidade  de  atuar  para a  efetiva

prevenção  desse  inaceitável  quadro,  revelador  de  afrouxamento  de  medidas

inafastáveis. 

Essas  entidades,  por  óbvio,  têm  como  usuários  indivíduos

frágeis  que,  por  vezes,  com  apenas  um  sintoma  podem  ter  desencadeados

desequilíbrios que levem ao desfecho fatal, não cabendo, assim, relaxamento nas

medidas de prevenção e de controle. Para tanto, pondera-se e sugere-se:

1)  O  Estado  do  Paraná  conta  com estratégia  adequada  de

prevenção de surtos em ILPIs trazida na Nota Orientativa     nº   41  /  2020  , da Secretaria

de Estado da Saúde (SESA). Desejável seria a adesão de todos os municípios a tais

orientações. Contudo, embora não estejam obrigados a tanto, devem explicitar qual

estratégia adotaram e demonstrar sua efetividade;

2) Ocorre que um número significativo de municípios aderiu às
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diretrizes da Nota Orientativa referida. Por conseguinte, cabe ao Agente Ministerial

com atribuição na área verificar em sua respectiva comarca:

2.1)  Se  há  falhas  de  testagem  nas  ILPIs,  levando  em

consideração que, conforme a Nota Orientativa   nº   41  /  2020  , deve:

- ser planejada a coleta considerando a necessidade de realizá-la em
mais de uma data, devido à escala de plantões dos trabalhadores;
- o ciclo de testagem em vigor prevê iniciar com uma coleta de RT-
PCR para todos os idosos e trabalhadores de todas as instituições
paranaenses, inclusive aquelas que já concluíram o primeiro ciclo de
testes disponibilizado pela SESA-PR;
-  quando  for  detectado  resultado  positivo  no  RT-PCR,  seja  de
residente ou trabalhador, seguir com testagem de todos os indivíduos
negativos  semanalmente  com  RT-PCR,  até  que  todos  tenham
resultados negativos por duas coletas consecutivas. Isolar os idosos
confirmados  para COVID-19  e  afastar  os  trabalhadores,  seguindo
recomendações especificadas;
-  se não houver  casos positivos,  seguir  com coleta de RT-PCR a
cada 15 dias de todos os trabalhadores;
-  se  nos  intervalos  da  testagem  surgir  caso  suspeito  entre  os
trabalhadores ou idosos, esse indivíduo deve ser isolado/afastado e
toda a comunidade da instituição deverá ser testada com RT-PCR;
-  a identificação do primeiro  caso positivo na instituição  deve ser
considerada  como  surto,  desencadeando  todas  as  ações  de
vigilância e atenção necessárias;
- em todos os casos, todas as medidas preventivas e monitoramento
clínico  diário  dos  residentes  e  trabalhadores  devem ser  mantidas
rigorosamente. As instituições devem estar cientes de que, mesmo
sem casos positivos, o risco de contaminação persiste,  pois todos
estão vulneráveis;
- Na presença de síndrome gripal em trabalhador ou em idoso, bem
como diante de sintomas atípicos entre os residentes, isolar o idoso
imediatamente, afastar o trabalhador e em ambos os casos notificar
o  serviço  de  saúde  referência  municipal  para  que  realize,  com a
maior brevidade possível, coleta de RT-PCR de todos os idosos e
trabalhadores da instituição.

Neste ponto, importante destacar que, acaso surja dúvida para

a  Promotoria  de  Justiça  sobre  a  adequação  da  testagem  em  ILPI,  poderá  ser
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requisitada a planilha de controle de testagem da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2)  Atentar  para  a  permanência  da  orientação  quanto  à

suspensão de visitação nas ILPIs;

2.3) O isolamento é ferramenta relevantíssima no controle de

surtos. Por isso:

2.3.1) há que se ter atenção para  novos residentes, os quais

precisarão ser isolados, testados e vacinados, se ainda não o foram;

2.3.2) também necessitam seguir o isolamento os idosos que

retornam de consultas, exames ou de internação hospitalar;

Ademais,  imperiosa  a  verificação  por  parte  do  Ministério

Público  acerca  das  condições  adequadas  de  isolamento  de  casos  positivos

identificados  na  entidade,  bem  assim  da  existência  de  funcionários  destacados

exclusivamente  para  acompanhar  esses  casos,  requisitando,  se  for  necessário,

vistoria pelo serviço de saúde local. 

2.4) Certificar-se que todos os funcionários estejam vacinados

e, em caso de admissão de novos funcionários, também indispensável a testagem e

a vacinação;

2.5) Observar se há uso de EPIs e se eles são suficientes, bem

como se está  sendo feito  o  monitoramento  clínico sistemático das  condições de

saúde (sinais e sintomas) dos idosos residentes e dos trabalhadores;

2.6)  Diversas  normativas  federais  (disponíveis  na  página

eletrônica do  CAOPIPCD)  determinam  a  atuação  conjunta  dos  serviços  de

assistência  social  e  de  saúde  no  enfrentamento  da  pandemia  em curso.  Assim
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também o faz a Nota Orientativa nº 41/2020, no sentido da promoção de ações

coordenadas das equipes de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Atenção

Primária à Saúde, Assistência Social e da ILPI, de forma a integrá-los e dar agilidade

na tomada de decisões que envolvam surtos da COVID-19 na Instituição;

2.7)  Verificação  da  existência  de  Planos  de  Contingência

Institucionais (PCI), os quais devem conter os itens constantes da multicitada Nota

Orientativa;

2.8)  É  inaceitável  que  funcionário  se  recuse  a  vacinar  e

mantenha contato com idoso, bem assim o próprio residente, haja vista o risco aos

demais, e, nesse sentido, há material produzido pelo CAOPIPCD1; e

2.9)  Intensificar  a  realização  da “Vistoria  Virtual  Excepcional

(COVID-19)”.

Oportuno  chamar  a  atenção  para  o  fato  de  que  quase  a

totalidade  de  municípios  paranaenses  receberam  verba  estadual  de  caráter

emergencial para ações sociais de acolhimento, alimentação e aquisição de EPIs.

Contudo, há notícias de que alguns desses entes públicos não utilizaram ainda os

recursos.  Portanto,  sugere-se,  acaso  entenda  necessário,  que  a  Promotoria  de

Justiça  apure  se  ILPIs  que  necessitam  de  apoio  financeiro  foram  ou  não

contempladas pelo repasse municipal. 

Considerando a necessidade de  repasse  de  informações  de

forma  ágil  para  que  os(as)  Agentes  Ministeriais  permaneçam  atentos  quanto  à

urgência  de  eventuais  medidas  pertinentes,  o  CAOPIPCD,  com  auxílio  da

SUBPLAN,  disponibiliza  o  painel  “Alertas    ILPIs  ",  por  meio  da  ferramenta  Data

COVID-19,  o  qual  é  atualizado  diariamente  com  informações  repassadas  pela

SESA, permitindo acesso e monitoramento pelas próprias unidades ministeriais, a

1 Artigo do CAOPIPCD: "Pandemia de COVID-19 e vacinação de idosos em ILPIs".
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fim  de  verificar  a  existência  de  alertas  da  COVID-19  em ILPIs  localizadas  nas

respectivas comarcas.

O Centro  de  Apoio  permanece  à  disposição  para  eventuais

esclarecimentos que se façam necessários.

Curitiba, 26 de maio de 2021.

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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