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• As ILPI´s - instituições de longa permanência para idosos, a República dos Idosos e as

instituições de pessoas privadas de liberdade, são locais de grande risco para a

proliferação do vírus e que necessitam de acompanhamento constante dos órgãos de

saúde, mas principalmente, no cumprimento das medidas preventivas e que venham a

minimizar a disseminação da contaminação entre todos.

• O papel de monitoramento cabe as equipes do sistema penitenciário, das ILPI´s e da

República, e que devem manter a SESAU sempre informada e acionar de forma rápida

em qualquer situação que identificarem a necessidade.

• A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória é deve obrigatoriamente ser

informada a Divisão de Vigilância Epidemiológica.
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Instituição Negativos Positivos

Abrigo São Vicente de Paulo – Funcionários 153 11

Abrigo São Vicente de Paulo – Idosos 74 30

Abrigo São Vicente de Paulo – Religiosas 19 02

Casa de Bethânia – Funcionários 30 01

Casa de Bethânia – Idosos 23 00

Casa de longa permanência para idosos Bálsamo de Gileade – Funcionários 118 01

Casa de longa permanência para idosos Bálsamo de Gileade – Idosos 125 00

Espaço Integral Master – Funcionários 248 02

Espaço Integral Master – Idosos 177 00

República dos Idosos – Funcionários 87 02

República dos Idosos – Idosos 316 02

TOTAL 1.370 51

3,7%

Fonte: VIEP/SESAU – Atualizado em 19/08/2020
Exames realizados entre 01/06 e 28/08.
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• O Departamento de Vigilância em Saúde – DVS por meio da Divisão de Vigilância

Sanitária - VISA e Vigilância Epidemiológica - VIEP, e o Departamento de Atenção

em Saúde - DAS por meio da Divisão de Atenção Primária - DAP e Divisão de

Atenção Especializada – DAE não mediram esforços no trabalho em conjunto com

as instituições e a Secretaria de Assistência Social, e continuam envidando

esforços para minimizar os impactos da COVID-19 nas instituições de longa

permanência e República para idosos. Destaca-se a importância de que cada

instituição cumpra rigorosamente as recomendações e os apontamentos

realizados pelos técnicos da SESAU.
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Instituição Negativos Positivos

PEC - Penitenciária Estadual de Cascavel – Agentes 107 11

PEC - Penitenciária Estadual de Cascavel – Detentos 18 01

PIC - Penitenciária Industrial de Cascavel – Agentes 94 09

PIC - Penitenciária Industrial de Cascavel – Detentos 05 10

Cadeia Pública de Cascavel – Agentes 05 02

Cadeia Pública de Cascavel – Detentos 60 48

TOTAL 289 81

28%

Fonte: VIEP/SESAU – Atualizado em 19/08/2020
Exames realizados entre 22/07 e 19/08.
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• O Departamento de Vigilância em Saúde – DVS por meio da Divisão de Vigilância

Sanitária - VISA e Vigilância Epidemiológica - VIEP, e o Departamento de Atenção

em Saúde – DAS, por meio da Divisão de Atenção Primária - DAP e Divisão de

Atenção Especializada - DAE não mediram esforços no trabalho, e continuam

envidando esforços para minimizar os impactos da COVID-19 no sistema

penitenciário. Ressalta-se a importância do cumprimento das medidas

preventivas e de monitoramento por parte do sistema penitenciário de forma

conjunta e alinhada a SESAU.
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• Neste momento a situação em todos os locais encontra-se sob

controle e não há motivos para maiores intervenções. Nesse

momento nenhum integrante dos locais indicados anteriormente

encontra-se em estado moderado ou grave por conta da COVID-19, e

os casos em isolamento devido ter contraído o vírus, seguem em

constante monitoramento do estado de saúde.
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