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Dirigida ao Exmo. Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, no sentido de
incluir, no Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública –
Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, dispositivos específicos relativos aos cuidados
necessários para com os idosos em hospitais, clínicas de saúde ou acolhidos em
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), dentre outras providências;

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições institucionais, especialmente aquelas conferidas pelo Artigo 129, II da
Constituição Federal e Artigo 8º, inciso VI da LC nº 13/91, e

 
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, dos

interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público, social
e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127 c/c art. 129, III, da Constituição
Federal;

 
CONSIDERANDO que, segundo dispõe o art. 129, II, da Constituição Federal, incumbe

ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia;

 
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência de
Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública
para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer
uma resposta internacional coordenada e imediata”;

CONSIDERANDO que a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
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CONSIDERANDO que o Artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020 prevê diversas 
medidas para o enfrentamento da infecção, tais como isolamento, quarentena, determinação de
realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas,
vacinação e tratamentos médicos específicos;

CONSIDERANDO a publicação, em 11 de março de 2020, da Portaria MS nº 356/2020,
que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, através
de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que, na mesma data, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
caracterizou como pandemia a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tendo em
vista que, naquela data, já existiam mais de 118 mil casos de contaminação em 114 países e 4,2
mil óbitos;

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial
nº 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil;

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, declarando
situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções
pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus
(COVID-19), bem como da ocorrência de chuvas intensas nos municípios que especifica;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão, através da sua Secretaria de Estado da
Saúde, elaborou PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), e não disciplinou de forma
específica o atendimento às pessoas idosas, notadamente no que tange aos cuidados necessários
para com os idosos em hospitais, clínicas de saúde ou acolhidos em Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs);

CONSIDERANDO que as PORTARIAS SES MA nº 126 e 127 também não trataram do
assunto em comento;

CONSIDERANDO que outras unidades da Federação já adotaram medidas nesse
sentido, a exemplo da RESOLUÇÃO SES Nº 2002 DE 16 DE MARÇO DE 2020, do Estado
do Rio de Janeiro, e Orientação nº 12 do Município de Curitiba1;

CONSIDERANDO que as Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado do
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Maranhão, à exceção do Solar de Outono, são filantrópicas e não dispõem de recurso para a
compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, e necessitam de orientação do Poder
Público acerca das medidas a serem adotadas para salvaguardar a vida dos idosos ali
institucionalizados;

CONSIDERANDO a vulnerabilidade do organismo das pessoas idosas a doenças
infectocontagiosas;

CONSIDERANDO que as pessoas idosas integram o grupo de risco para infecção pelo
novo coronavírus (COVID-19), verificando-se a possibilidade de a doença se manifestar de
forma grave e até mesmo letal;

CONSIDERANDO que, diante da concentração de pessoas com tal suscetibilidade a
doenças infectocontagiosas, a vulnerabilidade é ainda maior para pessoas idosas
institucionalizadas;

CONSIDERANDO que “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” (Artigo 196 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o Artigo 230 da Constituição Federal preconiza que “a família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida”;

CONSIDERANDO que, na mesma diretriz, o Artigo 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/03), aduz ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, sendo certo que a garantia de
prioridade compreende: preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas
específicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
ao idoso (§1º, incisos II e III);

CONSIDERANDO que o Artigo 4º do Estatuto do Idoso preconiza que “Nenhum idoso
será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e
todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”, sendo dever
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de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso;

CONSIDERANDO que o Artigo 5º do Estatuto do Idoso estabelece que “A inobservância
das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos
da lei”;

CONSIDERANDO que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção
um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente (Artigo 8º, Lei nº 10.741/03);

CONSIDERANDO que é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e
à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento
saudável e em condições de dignidade (Artigo 9º do Estatuto do Idoso);

CONSIDERANDO que é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, sendo certo que o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos
pessoais (Artigo 10, caput e §2º do Estatuto do Idoso);

CONSIDERANDO que, consoante Artigo 37 da Lei nº 10.741/03, todo idoso tem direito
à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada;

CONSIDERANDO que, nesse sentido, a assistência integral na modalidade de Instituição
de Longa Permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar,
abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (Artigo 37, §1º da Lei nº
10.741/03);

CONSIDERANDO que, em conformidade com o Artigo 50 do Estatuto do Idoso, são
obrigações legais das entidades de atendimento: observar os direitos e as garantias de que são
titulares os idosos (inciso II); oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade (inciso IV); oferecer atendimento personalizado (inciso V); proporcionar cuidados
à saúde, conforme a necessidade do idoso (inciso VIII); comunicar à autoridade competente de
saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas (inciso XII);

CONSIDERANDO que, segundo prescreve o art. 74, VI, do Estatuto do Idoso, compete
ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao
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idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do
SUS “a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas”,
consoante redação do Artigo 5º, III;

 
CONSIDERANDO que, nos termos do Artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns

à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de:
“para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações
de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade
competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização”; que, de acordo
com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, “é vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou
de calamidade pública, na área de saúde”;

 
CONSIDERANDO que, consoante previsto no art. 26, § 1º, IV e no art. 27, IV, da Lei

Complementar Estadual nº 013/1991, compete ao Ministério Público expedir recomendações,
objetivando garantir efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover;

 
E, por fim, considerando que compete ao Ministério Público, no exercício de sua missão

constitucional, promover as medidas necessárias à concretização dos direitos previstos nas
normas acima elencadas, a partir do exposto, RESOLVE RECOMENDAR ao SECRETÁRIO
DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, que adote as seguintes providências, inclusive
mediante articulação com outras Secretarias:

 
a) INCLUIR no PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O

ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)
dispositivos específicos relativos aos cuidados necessários para com os idosos em hospitais,
clínicas de saúde ou acolhidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),
ENCAMINHANDO-O, in continenti, com as respectivas atualizações, aos Secretários
Municipais de Saúde, Conselhos Estadual e Municipais do Idoso e outras instituições e entidades
que trabalhem com a promoção e defesa de direitos das pessoas idosas no Estado do Maranhão;

b) GARANTIR o atendimento preferencial às pessoas idosas (especialmente aquelas
acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs) nos hospitais públicos de
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gestão do Estado do Maranhão, situados nesta Capital, por se tratar de público mais vulnerável à
contaminação pelo vírus COVID-19;

c) GARANTIR o fornecimento dos insumos necessários para a higiene pessoal dos idosos,
limpeza das instalações, proteção individual dos idosos e colaboradores, além dos equipamentos
mínimos para monitorização dos sinais e sintomas de doença, especialmente infecção pelo 
Coronavírus (COVID-19);

As medidas recomendadas pelo Ministério Público do Maranhão não excluem outras, ainda
mais restritivas, que possam ser necessárias a critério dos órgãos públicos recomendados.

Solicita-se resposta sobre as providências adotadas em face desta Recomendação no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.

Dê-se ciência e cumpra-se.
 
Publique-se no Boletim Interno, no Diário de Justiça e no Diário Eletrônico do Ministério

Público.
 
 
1Disponível em

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/ORIENTAÇÃO 12.2020 Instituição Longa
Permanência Casas de Acolhimento e Congêneres disponivel em 16-03.pdf
 

 
 
 
 

São Luís, 20 de março de 2020.
 

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919
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* Assinado eletronicamente

GABRIELE GADELHA BARBOZA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça ¿ Coordenadora Caop/pipd
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Documento assinado. Ilha de São Luís, 21/03/2020 01:53 (GABRIELE GADELHA BARBOZA DE
ALMEIDA)

Documento assinado. Ilha de São Luís, 21/03/2020 13:20 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Gabinete do Procurador Geral de Justiça

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, CEP 65.076-906, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REC-GPGJ,
Número do Documento 62020 e Código de Validação F9B2268E70.

7


