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Boas Vindas!

Olá! Seja bem-vindo(a) ao segundo
módulo do nosso curso.

Compreender a importância da equipe
multiprofissional e transprofissional para a ILPI;
Identificar as medidas de biossegurança necessárias
em uma ILPI;
Compreender o processo de gestão na ILPI.

Ao decorrer desse módulo você alcançará os seguintes
objetivos:
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Equipe multiprofissional e
transprofissional nas ILPI

1.

Você sabe o que significa uma assistência
multiprofissional e transprofissional e qual a
sua importância? Esse será o primeiro assunto
desse módulo!

          O Estatuto do Idoso, regido pela Lei N° 10.741/03, e a Política Nacional
da Pessoa Idosa, regulamentada pela Lei 8.842 de 4 de Janeiro de 1994,
preceituam sobre os direitos da pessoa idosa e do dever das instituições
de assistência governamentais e não-governamentais em oferecer
instalações físicas e condições adequadas de habitação, higiene,
salubridade e segurança. Proporcionando assistência de qualidade para
atender as demandas individuais, respeitando as características de cada
idoso, considerando suas comorbidades e vulnerabilidades, e coletivas,
como segurança, bem-estar social e lazer, de seu público.

  Tais exigências demandam a necessidade de assistência
multiprofissional e transprofissional que engloba, geralmente, a área da
saúde, com profissionais de enfermagem, medicina, nutrição, psicologia,
fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e educador físico. Em
conjunto, estes profissionais são capazes de suprir cuidado qualificado e
integral à pessoa idosa. No contexto das ILPI, a formação da equipe
multiprofissional é imprescindível para ações transformadoras no ambi-
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ente de atuação, com conhecimentos técnico-científicos em prol de uma
prática com objetivo comum (ROQUETE, BATISTA e ARANTES, 2017). 

Figura 1 - Equipe Multidisciplinar. Fonte:
https://targetteal.com/pt/blog/equipe-
multidisciplinar/
 

         Para o funcionamento harmonioso da IPLI e boa relação interpessoal
entre os colaboradores há necessidade de gestão estratégica, com atuação
do gestor identificando prioridades da instituição e exigências de sua
população, criando plano de ação frente às necessidades e desafios,
como, imprevistos advindos da falta de recursos financeiros e humanos.
Uma gestão estratégica compreende: (1) observação da realidade sobre a
qual quer mudar, (2) formulação de um plano de ação, em seguida, (3)
reavaliação da estratégia escolhida e sua viabilidade e possibilidade de
implementação e, finalmente, (4) implantação sobre a realidade e a
monitorização e avaliação constante (MEDEIROS, 2019).  

       No cenário atual da pandemia COVID-19 é sabido que as taxas de
mortalidade pelo coronavírus é mais elevada entre os idosos quando
comparadas com a de outras faixas etárias, sendo ainda mais incidente
entre os idosos longevos (≥75 anos). Identificou-se em estudos recentes 
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que aproximadamente 51 mil idosos residem em ILPI públicas e
filantrópicas em todo o Brasil que não possuem estrutura ou recursos
humanos para garantir cuidados adequados de saúde, e isto tem-se
intensificado durante a pandemia. Outra dificuldade enfrentada é a
deficiência de normas de funcionamento, que não preveem
obrigatoriedade da presença de equipe multiprofissional, mas a presença
de dois profissionais com nível superior, o responsável técnico e um
profissional da área de lazer, além de cuidadores de idosos, os quais não
têm formação específica (WATANABE, DOMINGUES e DUARTE, 2020). 

1.1 Resumindo...
O Estatuto do Idoso e a Política Nacional da Pessoa Idosa contêm leis e
regulamentos que regularizam os direitos assegurados às pessoas
idosas e criam condições para promover sua autonomia, integração,
segurança, saúde e participação na sociedade.
As ILPI possuem responsabilidade social e legal de acatar às
exigências impostas pelas leis em prol do idoso. 
As equipes multiprofissionais devem ser capazes de prestar
assistência adequada e de qualidade aos idosos, sendo os cuidados
direcionados específicos a esse público. 
É imprescindível que o gestor da ILPI tenha conhecimento e
competência para sistematizar o funcionamento da instituição a fim
de garantir gerenciamento de sucesso e relação interpessoal
favorável. 
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A crise sanitária da pandemia COVID-19 desafia as equipes e gestores
das ILPI, visto que em muitas instituições existe fragilidade na
estrutura física e financeira para assistir de maneira satisfatória os
pacientes e seus familiares. 
Há insuficiência de capacitação para os profissionais que atuam em
ILPI estarem qualificados para atender às necessidades específicas
dos idosos institucionalizados. 

1.2 Materiais complementares

Parabéns! Você finalizou a leitura sobre
esse assunto. Que tal realizar alguns

exercícios para fixação do aprendizado?

Exercício para fixação do
aprendizado 1

Gostou do assunto e quer saber
mais?

 Clique aqui!
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2. Biossegurança 

Nosso próximo assunto será sobre 
 biossegurança. Você sabe quais são as medidas
de segurança necessárias em uma ILPI e qual a
necessidade delas? Vem comigo!

         De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o
conceito de biossegurança se resume em condição de segurança
alcançada por conjunto de ações que são destinadas a prevenir, controlar,
reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam
comprometer a saúde humana, animal e ambiental. Essas medidas
funcionam como barreira física e biológica aplicadas para evitar a
transmissão de microorganismos.

2.1  O que é biossegurança?

2.2 Biossegurança na ILPI
    As medidas de biossegurança que são instituídas nas ILPI são
estruturadas para proteger a saúde dos idosos residentes e a saúde dos
colaboradores. Estas medidas devem ser conhecidas e praticadas por
todos os colaboradores, residentes e visitantes, respeitando as normas da
vigilância sanitária para a promoção de um ambiente seguro (PRESTES, et
al, 2020).
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       Para que as medidas de biossegurança sejam aplicadas de maneira
correta proporcionando resultado eficaz, é necessária a capacitação dos
colaboradores das ILPI quanto às normas de segurança, bem como a
identificação e análise de situações. Como forma de sanar dúvidas acerca
do assunto, é importante a disponibilização de manual com as orientações
especificadas dentro de cada instituição, se possível mantido em fácil
acesso para consulta pelos profissionais a qualquer momento; neste
manual deve conter informações pertinentes à lavagem das mãos,
higienização do ambiente, uso de EPI, processamento e lavagem de
roupas, manejo e descarte de resíduos, entre outras medidas (PRESTES,
et al, 2020). 

     Diversos cuidados são importantes na ILPI para biossegurança,
incluindo ações antes de chegar, ao adentrar, durante a permanência na
ILPI e após a saída. Estas ações incluem por exemplo utilização de
máscara, lavagem das mãos, utilização de roupa e sapatos em ambiente
específico, verificação de sinais vitais (temperatura), utilização de álcool
70%, dentre outras.  No contexto da pandemia COVID-19, considerando
a forma de transmissão do vírus que é essencial fortalecer as orientações
de etiqueta respiratória, foco da biossegurança neste momento. Nesta
perspectiva, dentro das ILPI, as orientações abrangem práticas básicas de
higiene, como lavagem das mãos, uso de álcool gel 70% logo após tocar
em objetos ou pessoas, antes e depois das alimentações e depois de tossir
ou espirrar, promovendo higiene do espaço compartilhado coletivamente.
Além disso, o distanciamento social, interrupção de atividades em grupo e
o não compartilhamento de utensílios também são medidas de biossegu-
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rança que devem ser adotadas pelas ILPI para manter a segurança dos
idosos e dos colaboradores, evitando a disseminação da COVID-19 entre
eles (HAMMERSCHMIDT, et al, 2020).

Figura 2 - Cuidados antes, durante e após ida ao trabalho na ILPI. Fonte:  Frente Nacional de
Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos, 2020.
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        Embora as ILPI não sejam consideradas serviços de saúde, ainda sim
prestam cuidados de saúde às pessoas idosas. Por esse motivo, além dos
residentes, todos os colaboradores, sendo profissionais de saúde ou não,
podem expor-se direta ou indiretamente ao vírus por meio do contato
interpessoal, resíduos corporais, equipamentos e ambiente contaminados
(ANVISA, 2020).

     É importante o monitoramento constante dos idosos, ainda mais
daqueles que apresentam comorbidades ou fragilidade imunológica, visto
que esse monitoramento permite a identificação rápida e isolamento
imediato do idoso contaminado, evitando disseminação da doença entre
os outros residentes e colaboradores. Portanto, para que esse fluxo de
direcionamento de casos positivos identificados resulte em diminuição de
transmissão do vírus, é necessário trabalho interdisciplinar entre os
colaboradores, troca de informações eficiente, atenção aos cuidados
prestados aos idosos e seguimento das normas de biossegurança
implementadas pela ANVISA (HAMMERSCHMIDT, et al, 2020).

2.3 Resumindo...

Biossegurança é conjunto de medidas destinadas a prevenir,
controlar, reduzir ou eliminar riscos relacionados às atividades que
possam comprometer a saúde humana, animal e ambiental.
Nas ILPI, a biossegurança tem como objetivo promover a segurança
dos idosos residentes e de todos os profissionais de saúde e
colaboradores.
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Para que as medidas de biossegurança sejam eficazes, é necessária a
capacitação dos colaboradores e profissionais das ILPI quanto às
normas de segurança.
Deve ser disponibilizado, dentro das instituições, manual de
biossegurança (disponível de fácil acesso) com informações
pertinentes à lavagem das mãos, higienização do ambiente, uso de EPI,
processamento e lavagem de roupas, manejo e descarte de resíduos,
entre outras medidas.
As orientações abrangem práticas básicas de higiene: lavagem das
mãos, uso de álcool gel 70%, etiqueta respiratória, higiene do espaço
compartilhado coletivamente.
O distanciamento social, interrupção de atividades em grupo e não
compartilhamento de utensílios são medidas de biossegurança que
devem ser adotadas pelas ILPI para manter a segurança dos idosos e
dos colaboradores.
É importante o monitoramento constante dos idosos, pois permite a
identificação rápida e isolamento imediato do idoso contaminado,
evitando disseminação da doença.

Parabéns! Você finalizou a leitura sobre
esse assunto. Que tal realizar alguns

exercícios para fixação do aprendizado?

Exercício para fixação
do aprendizado 2
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUYSWjABwOAuCxjzIlcDqe9Q0bbyXH6CZAF887qtXRC0VtA/viewform?usp=sf_link


2.4 Materiais complementares

Gostou do assunto e quer saber mais? É só
clicar nos links!

CORONAVÍRUS - Planos de Ação para ILPI

Manual: Procedimentos Operacionais Padrão para as ILPI

Vídeo: Orientações para Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) 
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https://www.ilpi.me/
http://www.uems.br/assets/uploads/noticias/a9e77d9425bd2eff04e2adab84b1fd80/1_a9e77d9425bd2eff04e2adab84b1fd80_2020-07-22_11-28-34.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F5kNfTNAdMc
https://www.youtube.com/watch?v=F5kNfTNAdMc


3. Gestão na ILPI

Nosso próximo assunto será sobre  gestão
na ILPI. Você sabe como ela deve ocorrer?
Vem comigo!

        A ILPI é local de moradia coletiva para pessoas idosas, tenham essas
suporte familiar ou não; pode ter caráter governamental ou não
governamental, e deve zelar pela liberdade, dignidade e cidadania de
seus residentes (ANVISA,  2005).

        O gerenciamento das ILPI se dá por meio do desenvolvimento de ações
administrativas e de coordenação, assim como gerar ambiente saudável,
propício ao envelhecimento ativo e autônomo. Para tanto, muitas ILPI
utilizam a segregação dos idosos segundo o grau de dependência,
facilitando a adaptação de todos, assegurando e preservando os direitos
dos idosos (MELLO, 2021; COUTO, et al, 2016).

     Quando o idoso é admitido na ILPI é recomendado a família ou ao
cuidador disponibilizar documento fornecido pelo médico que atende o
idoso, constando suas informações de saúde: doença, medicamentos,
exames e recomendações, assim como suas carteiras de imunização e de
saúde da pessoa idosa propostas pelo Ministério da Saúde (GEHLEN, et al,
2020).
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      O documento contendo as informações de saúde do idoso é importante,
além da realização de entrevista e avaliação multidimensional na ILPI,
principalmente confirmando informações relacionadas aos aspectos
biopsicossociais, espirituais e econômicos; visando identificar e manejar
as necessidades de cuidado do idoso e o prover de assistência direcionada
e bem estar. Portanto, em caso de intercorrências, alterações de estado
clínico-funcional e hospitalização, o idoso deve passar por reavaliação
imediata (GEHLEN, et al, 2020).  
 
     Todos os idosos residentes em ILPI devem possuir prontuário, com sua
identificação, anamnese, exame físico, exames complementares, laudos,
prescrições de medicamentos e de cuidados, evoluções de Enfermagem,
intercorrências, entre outras informações pertinentes. Essas informações
contidas no prontuário precisam estar atualizadas e ao alcance dos
membros da equipe de trabalho e, além disso, é importante que sempre
haja comunicação e troca de informações eficiente entre os colaboradores
acerca deste prontuário para que nada seja deixado para trás, oferecendo
segurança ao idoso (PRESTES, et al, 2020).

       É recomendado que a ILPI tenha em sua posse uma lista de conferência
e controle de dados, caso o idoso necessite ausentar-se da instituição,
incluindo a razão da saída, o local para onde foi, data e horário, o nome do
seu acompanhante, documentos e o profissional responsável pela
autorização de sua saída, quando o idoso retorna, a lista precisa ser
revisada, checada e arquivada. Estas medidas de gestão e outras mais são
frisadas e sempre atualizadas na intenção de manter a segurança aos
idosos residentes das ILPI (PRESTES, et al, 2020).  
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3.1 Gestão na ILPI - contexto pandemia COVID-19
       É importante refletir acerca dos desafios que os gestores e cuidadores
de idosos enfrentam no contexto pandêmico que vivenciamos na
atualidade. Na pandemia, os cuidados prestados aos idosos se
intensificaram, pois são mais vulneráveis e demandam maior
necessidade de atenção. Por esse motivo, os profissionais e
colaboradores das ILPI sofreram desgastes físico e emocional, tais quais
podem prejudicar o cuidado prestado (BATELLO, et al, 2020). 

      Importante informação para gestão da ILPI em tempo de pandemia são
os prejuízos no cuidado, que podem envolver iatrogenias. As iatrogenias
podem ocorrer como consequência da pandemia COVID-19, pois as
estratégias de prevenção e controle passam constantemente por
desenvolvimento e, por esse motivo, muitas vezes os profissionais
encontram-se  despreparados para realizar cuidado adequado e seguro e
passíveis a erros. Portanto, é necessária a reflexão da vulnerabilidade
dos idosos ao vírus e a relação deles com as medidas preventivas
atualmente estabelecidas (BITENCOURT, et al, 2020).

Figura 3 - Principais iatrogenias no cuidado ao idoso no contexto da pandemia COVID-
19. Fonte: Enfermagem Gerontológica no Cuidado ao Idoso em tempos da COVID-19.
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no cuidado de
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Iatrogenias Iatrofarmacogenia, internação
hospitalar, palavra, silêncio,
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propedêutica, distanásia,
prescrição de intervenções
fúteis ou sem comprovação
científica, excesso de
intervenções reabilitadoras. 



     Considerando que os idosos são grupos vulneráveis à COVID-19, a
biossegurança e as ações administrativas e preventivas voltadas à
prestação de cuidados precisaram ser redobradas. Essa nova realidade
alterou a rotina dentro das ILPI, tanto dos cuidadores quanto dos próprios
idosos, modificando a dinâmica de trabalho ocasionando a sobrecarga
física e emocional dos profissionais (BATELLO, et al, 2020).

          Os gestores lutam com a falta de apoio do poder público sobre estas
instituições, realidade já vivenciada muito antes do início da pandemia.
Esse apoio poderia ser demonstrado através de suporte financeiro,
fornecimento de medicamentos e EPI, e outros serviços, entretanto esta
não é a realidade e a precariedade destes recursos se agravou ainda mais
na pandemia, dificultando o processo de trabalho dos gestores e
cuidadores (MARTINS, et al, 2020).  

      Ainda, como desafio aos gestores, as ILPI requerem estratégias
visando a prevenção e proteção dos idosos e profissionais dentro das
instituições. Com base nisso, no Paraná, foi criado trabalho da Divisão de
Vigilância Sanitária de Serviços e da Divisão de Atenção ao Idoso que
resultou na elaboração da Nota Orientativa nº 41/2020, nomeada
“Medidas de Prevenção, Controle e Testagem para Covid-19 nas
Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI)”. Nesta norma,
descreve-se as orientações aos gestores e demais profissionais acerca
dos sintomas característicos da doença, especificidades dos idosos e as
etapas de como prosseguir em casos positivos de COVID-19 na instituição
(BARBOSA, et al, 2020). 
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Figura 4 - Medidas de prevenção, controle e testagem para COVID-19 nas ILPI. Fonte: Secretaria de Saúde. Governo do
Estado do Paraná.

      Também foi proposto pela Nota às ILPI o Plano de Contingência
Institucional (PCI), que contribui para que as medidas de prevenção e
enfrentamento à pandemia sejam padronizadas, com o objetivo de reduzir
a propagação do vírus nas instituições. Com isso, os gestores e demais
profissionais devem estar informados acerca dos protocolos e outras
instruções, além de indicações de encaminhamento e o conhecimento
sobre o uso de EPI. Outra questão abordada na nota tem relação ao rastre-
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amento de casos de COVID-19; para que isso seja possível e os casos
positivos sejam rastreados e isolados, deverão ser realizados testes de
RT-PCR (Reação Transcriptase Reversa em tempo real) (BARBOSA, et al,
2020).

        Medidas de gestão foram elaboradas pelos especialistas em saúde do
idoso, respeitando o cenário da pandemia COVID-19, visando enfoque na
prevenção da doença nas ILPI, principalmente com capacitação. Assim
como a ANVISA também proporcionou normas com relação a prevenção e
controle focados nestas instituições. 

    Entretanto, apenas a criação de medidas de prevenção não são
suficientes para proteção dos idosos, é necessário implementação
prática. Assim, para que estas medidas sejam eficazes é essencial
suporte maior e direcionado do poder público às ILPI, para que os
profissionais tenham condições de prestar cuidado adequado e
humanizado, garantindo a saúde de todos (WATANABE, et al, 2020).

3.2 Resumindo...

O gerenciamento das ILPI se dá por meio do desenvolvimento de ações
administrativas e de coordenação, assim como viabilização de
estratégias para ambiente saudável, propício ao envelhecimento ativo
e autônomo.
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Todos os idosos residentes na ILPI devem possuir  com identificação,
anamnese, exame físico, exames complementares, laudos,
prescrições de medicamentos e de cuidados, evoluções de
enfermagem, intercorrências, entre outras informações pertinentes.
As informações contidas no prontuário do idoso devem estar
atualizadas e ao alcance dos membros da equipe de trabalho, sendo
importante a comunicação e troca de informações eficiente entre os
colaboradores.
Na pandemia, os cuidados prestados aos idosos se intensificaram,
pois eles são mais vulneráveis e demandam maior necessidade de
atenção.
As iatrogenias podem ocorrer como consequência da pandemia
COVID-19, por esse motivo, os profissionais precisam estar
preparados para realizar um cuidado adequado e seguro.
Os gestores lutam com a falta de apoio do poder público sobre estas
instituições, realidade já vivenciada muito antes do início da
pandemia. Esse apoio poderia ser demonstrado através de suporte
financeiro, fornecimento de medicamentos e EPI, e outros serviços.
Medidas de gerenciamento foram elaboradas pela ANVISA para o
funcionamento seguro das ILPI em tempos de pandemia visando a
segurança de todos.

Parabéns! Você finalizou a leitura sobre
esse assunto. Que tal realizar alguns

exercícios para fixação do aprendizado?
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3.3 Materiais Complementares

Exercício para fixação do
aprendizado 3

Gostou do assunto e quer saber mais? É só
clicar nos links!

Artigo: O sistema de informação na gestão do cuidado: estudo de caso em
instituição de longa permanência para idosos

Vídeo: O que mudou na gestão das ILPI após a pandemia? 

Nota orientativa 41/2020 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5oWhAEMAKVJBN1sTbR3yuwtGxzhVXrbqMtzEn3Ck4KxPAnQ/viewform?usp=sf_link
https://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/75875/54443
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Muito bem! Você chegou ao fim
deste módulo. Agora, vamos seguir

para o módulo 3, onde falaremos
sobre o coronavírus, suas

especificidades e muito mais! 

Este material pode ser compartilhado de acordo com a licença:
 

Este material está licenciado com uma Licença Creative Commons
Atribuição Não Comercial - Compartilha Igual 4.0 Internacional.
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