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Papel da Enfermagem na
elaboração do plano

terapêutico no contexto
COVID-19 nas ILPI 
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ARRASTA PARA O LADO



Gerenciamento da

assistência; 

Intervenções

educacionais; 

Avaliação/

Monitoramento

periódico de

todos os

residentes; 

Prevenção e limpeza

para impedir a

disseminação do

vírus; 

Protocolo estruturado em núcleo de

intervenções que têm como objetivo

evitar a disseminação do covid-19 nas

ILPI consiste em: 
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Limpeza e

desinfecção da

superfície, dos

utensílios e

produtos

utilizados pelos

residentes;

Residentes com

quadro suspeito ou

diagnóstico de

covid-19; 

Tratamento de

resíduos; 

Comunicação com a

família.

Saúde e segurança

profissional; 



É responsável por planejar,

organizar, direcionar, coordenar,

executar e avaliar os serviços de

Enfermagem oferecidos para os

idosos institucionalizados, a fim

de promover o melhor cuidado

possível 24 h por dia.
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Enfermeiros nas ILPI. 
O que fazem? 
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Organização do serviço do
Enfermeiro: 

Elaborar escala de trabalho da equipe de

enfermagem de maneira equânime; 

Realocar profissionais de Enfermagem do

grupo de risco para alas que não tenham

suspeitos ou contaminados com covid-19;

Realizar notificação imediata a vigilância

epidemiológica municipal em casos

suspeitos ou confirmados de covid-19; 

Realizar cuidados diretos ao paciente;
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Construir protocolos e fluxo de

atendimento de acordo com as demandas da

ILPI e propiciar treinamento e educação

permanente a equipe de enfermagem;

Elencar diagnósticos e prescrições de

enfermagem;

Prever e prover os equipamentos

necessários para a prestação de cuidado

pela equipe de enfermagem como, os EPIs

individuais;

Participar das reuniões de equipe

multidisciplinar e da equipe de

enfermagem.
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Auxiliares e técnicos de
Enfermagem 
O que fazem?

Verificar os sinais vitais (temperatura,

pulso, respiração e pressão arterial) uma

vez ao dia seguindo as recomendações para

prevenir a infecção do covid-19

Realizar os cuidados de enfermagem

conforme as prescrições do enfermeiro. 

Atentar-se para os sinais que podem

indicar suspeita de contaminação de

covid-19
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Não permitir o compartilhamento de

objetos de uso pessoal dos residentes e

orientá-los a não fazê-lo. 

Reportar ao enfermeiro alterações no

estado de saúde do residente, seja ela de

qualquer ordem. 

Registar no prontuário as observações e

cuidados prestados aos idosos. 

Administrar os medicamentos, prestar

cuidados de higiene, conforto e

alimentação do residente atentando-se às

medidas de prevenção da infecção. 



Gostou do conteúdo?
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Confira nossa página com
informações novas todos os dias!

Compartilhe!Compartilhe!


