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

Ofício Circular n° 08/2020-CAOPIPCD                            Curitiba, 21 de julho de 2020.

Dispõe sobre a necessidade de adoção das
medidas pertinentes por parte do Ministério
Público, visando garantir a continuidade dos
serviços da Vigilância Sanitária por meio da
realização  de  visita/fiscalização  presencial
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,  em atenção ao  atual  estágio  da

pandemia da COVID-19 e a situação de contágio nas ILPIs no estado do Paraná:

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, nas últimas semanas, têm sido cada vez mais recorrentes as

notícias  sobre  surtos2 da  COVID-19  nas  ILPIs  do  Estado  do  Paraná,  com  casos

identificados em ao menos 52 instituições e 40 óbitos de idosos, segundo informações

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>.
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repassadas pelas Promotorias de Justiça a este Centro de Apoio, em atenção ao Ofício

Circular n° 07/202  0-CAOPIPCD  ;

CONSIDERANDO a obrigação partilhada da família, da comunidade, da sociedade e do

Poder Público, na proteção dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, de forma a

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, entre

outros;

CONSIDERANDO,  quanto  ao  direito  à  saúde,  o  princípio  da  prevenção,

constitucionalmente tutelado no art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais  e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção, proteção e recuperação”;

CONSIDERANDO que, diante das situações de risco a que estão expostos os idosos

residentes em ILPIs no estado do Paraná, frente à alta taxa de transmissibilidade da

doença (superior a 60%) e de mortalidade3 nestas instituições, os órgãos municipais,

especialmente aqueles que atuam na área sanitária, devem tomar todas as medidas

específicas que sejam necessárias para garantir a integridade e a saúde dos idosos;

CONSIDERANDO que o art. 52 do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) prevê que as

entidades  governamentais  e  não-governamentais  de  atendimento  ao  idoso  serão

fiscalizadas, dentre outros, pela Vigilância Sanitária;

CONSIDERANDO a  importância  de  que durante  o  período de  pandemia,  o  serviço

prestado  pelas  ILPIs  continue  sendo  devidamente  fiscalizado,  com  as  cautelas

2 Destaca-se que, de acordo com a Nota Orientativa nº 41/2020 - Medidas de prevenção, controle e
testagem para COVID-19 nas ILPIs, a identificação do primeiro caso de COVID-19 em ILPI já deve
ser considerado como potencial surto.
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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necessárias, especialmente nos casos que envolvem denúncias sobre inadequação, a

fim de garantir que os direitos dos idosos residentes não estão sendo violados;

CONSIDERANDO que,  conforme a Lei  Estadual  nº  13.331/2001,  em seu art.  37,  “a

atuação da vigilância  sanitária  e  ambiental  far-se-á integradamente com a vigilância

epidemiológica e que abrangem um conjunto de ações capazes de: I - eliminar, diminuir

ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade; II  -  intervir nos

problemas  sanitários  decorrentes  do  meio  ambiente,  da  produção,  distribuição,

comercialização e uso de bens de capital de consumo, e da prestação de serviços de

interesse da saúde individual e coletiva;”, bem como que, no § 1º do referido artigo, fez-

se constar também que “na interpretação e aplicação das normas e na execução de

ações e implementação de serviços de vigilância, os órgãos e entidades estaduais e

municipais  do SUS cuidarão para que sua atuação se efetive de modo que melhor

garanta a realização do fim público a que se dirige”;

CONSIDERANDO que, diante do atual cenário de pandemia e da alta vulnerabilidade

das ILPIs, é pertinente avaliar, conforme a realidade local, a necessidade de garantia do

fim  público  dos  serviços  de  vigilância  sanitária,  por  meio  da  realização  de

visita/fiscalização presencial nestas instituições;

CONSIDERANDO o  relevante  papel  das  Promotorias  de  Justiça  como  órgãos

ministeriais fiscalizadores das referidas instituições e das políticas públicas em âmbito

local, visando à garantia dos direitos dos idosos;

Sugerir que,  considerando  a  realidade  epidemiológica  local,  as

Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos direitos do idoso promovam as

diligências necessárias para verificar se a Vigilância Sanitária Municipal:

1.  está  realizando  regular  fiscalização  presencial  em Instituições  de

Longa  Permanência  para  Idosos  (ILPIs),  tanto  relativamente  às  normas  sanitárias

tradicionais (v.g.  RDC ANVISA nº 283/2005), quanto aos mecanismos de prevenção e
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contenção  da  referida  doença  diante  da  emergência  sanitária,  observando-se,

especialmente,  o  atendimento de denúncias  encaminhadas sobre a  inadequação do

serviço;

2. está oferecendo as orientações e os suportes necessários para a

adequação do serviço prestado pelas ILPIs das respectivas comarcas, de acordo com

as medidas recomendadas diante da crise sanitária causada pela COVID-19.

Ademais,  importante  consignar  que,  caso  a Vigilância  Sanitária

Municipal precise de apoio para realizar a inspeção ou quando se inferir eventuais

omissões,  falhas  ou  inexistência  de  condições  técnicas  da  gestão  local,  a

Secretaria de Estado da Saúde (SESA) poderá ser demandada, mediante requerimento

devidamente motivado, a realizar ação suplementar.

Nesta oportunidade, renovam-se protestos de consideração, mantendo-

se este Centro 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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