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ILPI´S
Instituições governamentais ou não

governamentais, de caráter residencial

destinada a domicílio coletivo de pessoas com

idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem

suporte familiar, em condições de liberdade,

dignidade e cidadania (RDC 283/200 - ANVISA)

INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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OS DESAFIOS DA PANDEMIA PELO  NOVO 

CORONAVÍRUS

Base em conceitos científicos (epidemiológicos ) 

já estabelecidos em uma situação nova

Ainda não existe vacina

Medidas de controle da pandemia

• Distanciamento social (evitar 

aglomerações) 

• Diminuir o numero de infectados e mortes

• Achatar a curva de progressão

• Quarentena (suspeita) /Isolamento 

(doente)



OS DESAFIOS DA PANDEMIA PELO  NOVO 

CORONAVÍRUS

Características 

• Rapidez da transmissão e crescimento da 

pandemia

• Sintomas inexistentes ou leves

• O número de pessoas que um doente pode 

infectar

• Sobrevivência do vírus em superfície – não 

precisa contato entre as pessoas 



FLUXOGRAMA NAS ILPI DE COMO AGIR COM COVID-19

Cuidados Higiênicos;

Uso Racional dos EPI’s;

Quarentena/Isolamento;

Estratégias de Comunicação;

Visitação;

Vacinação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sintomas de Gripe?

Mantêm monitoramento 

da ILPI semanal

Permanece na ILPI 

isolado e monitorado 

diariamente

Comunica a Vigilância

RECOMENDAÇÕES 

COVID-19 NA ILPI

INSTITUIÇÃO

Monitoramento 

Situacional

Roteiro Único

Encaminhar 

Notas Técnicas 

On Line

NÃOSIM

Febre, Falta de Ar, Confusão 

Mental ou Perda Funcional 

Abrupta

NÃO SIM

Não

Melhora
Melhora

SURGIU ALGUM CASO?

Sugere encaminhamento para Unidade de Saúde  

(de acordo com o fluxo estabelecido)  e monitora o 

caso

NÃO



RECOMENDAÇÕES  GERAIS- PREVENÇÃO

ENSINAR A IDOSOS EM ILPI E FUNCIONÁRIOS
• Ritual do trajeto
• Ritual da chegada 
• Uso racional de EPI's
• Medidas higiênicas
• Evitar aglomerações – suspender atividades em grupo
• Suspensão de visitas
• Usar lenço
• Evitar toque físico
• Higiene de objetos e superfícies
• Sinalizar no primeiro sintoma e estar atento a mudança de perfil do idoso
• Isolamento dos acometidos – exclusividade no cuidado e quarentena para os suspeitos
•Vacinação



RECOMENDAÇÕES  - TRATAMENTO

• Hidratação

• Sintomáticos

• Higiene nasal

• Se sintomas leves – permanecer em casa  ( na ILPI – isolar) – 15 dias

• Se sintomas moderados a graves – procurar unidade de saúde

• NÃO EXITEM MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO ATÉ O MOMENTO





" Em tempos de pânico, parece que tudo vale para exorcizar o medo. Um dos 
mantras que alguns governos (sem alma) e a mídia (desinformada) repetiram sob 

diferentes fórmulas  para tentar acalmar a população quando o vírus ainda não era 
generalizado é: não se preocupe, isso o coronavírus mata apenas os idosos!

Mas esse “apenas” dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles 
que têm um mínimo de sensibilidade. Porque a grandeza de uma sociedade é 

medida pela maneira como trata seus idosos. E uma sociedade que transforma 
seus idosos em pedaços dispensáveis perdeu todos os seus pontos cardeais."

Viviane Regio

Cuidemos dos nossos IDOSOS!




