
ILPIs e a pandemia de COVID-19

1

Assistência Social e Direitos 
Humanos no enfrentamento
da Covid19

INSTITUIÇÕES DE 
LONGA PERMANÊNCIA 
PARA IDOSOS (ILPIs)
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A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 
E AS DIFICULDADES DAS ILPIs

 Estamos vivendo a maior e mais grave crise sanitária e 
mundial dos últimos anos em consequência da evolução rápida 
da pandemia do COVID-19, que gerou impactos na sociedade e 
na economia. Com isso, percebemos o aumento das demandas 
das manifestações da “questão social” (violações de direito, 
desigualdade social e econômica, entre outros).       

      O Coronavírus é uma família viral, presente desde os anos 
de 1960, que ocasionam infecções respiratórias. O novo vírus foi 
descoberto em 31 de dezembro de 2019, na província de Hubei 
(Wuhan), na China. Normalmente, as infecções causadas pelo 
coronavírus causam doenças respiratórias leves e moderadas, 
similares a um resfriado. No entanto, existem alguns coronavírus 
que podem ocasionar doenças respiratórias graves, como as que 
estamos presenciando atualmente. 

      No Brasil, o primeiro caso registrado de infecção foi em 26 
de fevereiro de 2020. Com a rápida disseminação do vírus, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma campanha 
publicitária de prevenção ao coronavírus, transmitida em TV 
aberta, rádio e internet, orientando e mobilizando a sociedade 
civil e os profissionais da linha de frente.
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       Em virtude da pandemia, observamos diversas desproteções 
e desafios nas Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs), como a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), 
de profissionais capacitados e/ou treinados para substituir os 
funcionários afastados, bem como um espaço dentro das ILPIs para 
os residentes que estiverem com suspeita e/ou contraído o vírus.
    
 Portanto, este boletim informativo tem como objetivo 
divulgar para a sociedade os resultados das pesquisas e estudos 
realizados pelos discentes e docentes do Curso de Serviço Social 
da PUCPR junto ao Núcleo de Direitos Humanos. 
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O R I E N T A Ç Õ E S   P A R A   P R E V E N Ç Ã O   
E   C O N T R O L E   D E  I N F E C Ç Õ E S   P E L O   
N O V O   C O R O N A V Í R U S

 FUNCIONÁRIOS:

Higienização: máscara, banho e roupas limpas para entrar na 
instituição; 
Funcionários que apresentarem sintomas do vírus devem se 
afastar imediatamente das atividades e realizar isolamento 
domiciliar por 14 dias; 
Realizar contato com a unidade de saúde para vacinação dos 
residentes para influenza e outras vacinas que se fizerem 
necessárias;
Disponibilizar orientações e informações a familiares e outros 
cuidadores sobre as medidas de prevenção à COVID-19;  
Suspender visitas de familiares e cuidadores, promovendo, 
quando possível, o contato por telefone ou vídeochamada 
aos idosos, lembrando sempre de higienizar o telefone e/ou 
computador utilizado; 
Sugere-se que as atividades coletivas rotineiras sejam 
realizadas em turmas menores; 
A rotina de limpeza e higienização de espaços e superfícies 
deve ser intensificada;
A higienização das mãos dos profissionais que mantém 
contato com os residentes deve ser feita com água e sabão 
(ou com álcool em gel 70%) antes e após o contato com cada 
residente; 
Os funcionários devem lembrar ou ajudar constantemente os 
idosos a manter uma boa higiene pessoal.
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IDOSOS:

Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão (ou 
álcool em gel 70%);
Evitar contato com outros residentes que apresentem 
sintomas de gripo (tosse, espirros, falta de ar);
Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca;
Evitar apertos de mão, abraços e beijos
Ao espirrar e tossir, cobrir a boca com o cotovelo flexionado 
ou com lenço de papel (em seguida, jogar fora o lenço e 
higienizar as mãos);
Não compartilhar objetos de uso pessoal;
Explicar sobre a suspensão temporária de visitas presenciais 
e orientar sobre outras formas de contato com familiares e 
amigos;
Orientar para que se evite a concentração de residentes em 
espaços não arejados

5
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 FAMILIARES E/OU VISITANTES:

Sugere-se suspender as visitas nesse período, a fim de reduzir 
o risco de transmissão;
Recomenda-se suspender as saídas dos idosos das ILPIs nesse 
período, enquanto durar a emergência de saúde pública;
Reforça-se que é importante que os idosos que manifestem 
o interesse de manter contato com familiares/cuidadores 
tenham a possibilidade de contato por meio de chamadas 
telefônicas e/ou chamadas de vídeo;
Sugere-se proporcionar distintas formas de ocupações neste 
tempo de isolamento social, tais como: leitura, filmes, ouvir 
músicas, organização de pertences pessoais, de retratos, 
participação de grupos em redes sociais, entre outras.
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 ADMISSÃO DE NOVOS RESIDENTES: 
 
     A admissão de novos residentes nas instituições reveste-se de 
uma preocupação acrescida atendendo ao enquadramento da 
situação atual. 

Procedimentos:  

Para a admissão de novos residentes, recomenda-se consultar 
o protocolo de manejo clínico do Covid-19 na atenção 
primária.  
Recomenda-se, adicionalmente, que na admissão de novos 
residentes, haja precaução de convívio nos primeiros 14 dias.   
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PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA
De acordo com a newsletter, produzida pela equipe do Poder360, 
o Brasil possui 28,7 milhões de idosos, o qual corresponde 13,6% 
da população do país. 

Infográfico 1 
BRASIL: PIRÂMIDE ETÁRIA
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idade (anos) milhões pessoas        % da população 

população total

211 milhões

acima de 60 anos

28,7 milhões13,6%

Fonte: Poder 360, 2020.
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   A população idosa tem sido a de maior vulnerabilidade às formas 
graves da doença e evolução para óbito, sobretudo entre idosos 
frágeis, portadores de comorbidades e residentes em Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Pode-se notar que 
o gráfico mostra o aumento da mortalidade linearmente com a 
idade:

Gráfico 1

MORTALIDADE POR IDADE

Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 2020

DADOS DA POPULAÇÃO IDOSA
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   No Brasil, as pessoas com mais de 60 anos (população idosa) 
representam mais de 65% dos óbitos confirmados. Pode-se 
observar no infográfico abaixo que a maior porcentagem de 
óbitos são idosos, grupo de maior risco.
  
Infográfico 2

Faixa Etária

PERFIL DOS MORTOS POR 
COVID-19 NO BRASIL

Fonte: Poder 360, 2020.
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De acordo com Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a 
maior parte dos casos em que ocorreu óbito por Covid-19 foi 
em pacientes com alguma comorbidade preexistente, como 
podemos observar no gráfico:
   
Gráfico 2

MORTABILIDADE POR COMORBIDADE

Fonte: Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), 2020

ANÁLISE DE ÓBITOS POR 
COMORBIDADES PRÉ-EXISTENTES
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Direcionado a esclarecer dúvidas e prestar informações sobre 
os direitos da pessoa idosa, esse número permite entrar em 
contato com a coordenação de Políticas da Pessoa Idosa, da 
Secretaria da Família.
 

Disque Idoso Paraná

0800 41 0001

E-mail: disqueidoso@seds.pr.gov.br

Serviço de disseminação de informações sobre direitos de 
grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos 
humanos. 
 

Disque Direitos Humanos

100

REDE DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA

 
Este número recebe denúncias de violações de direitos de 
pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres, crianças e 
adolescentes.
 

 Disque Denúncia

181
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DEMAIS SERVIÇOS PARA ACIONAR A 
REDE DE PROTEÇÃO

Central de Atendimento da Prefeitura de Curitiba 

156

Defesa Social

153

Polícia Militar

190

Polícia Civil 

197

Ministério Público do Paraná

(41) 3250-4000
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