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ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 
IDOSOS 

Um ano e sete meses passados do anúncio pela mídia da chegada do vírus SARS COV-2 
em território brasileiro, tanto o assunto como a própria doença e sua derivação de 
cepas, ainda estão presentes na realidade mundial. Frente a este cenário, as 
instituições de longa permanência para idosos (ILPI) tiveram de adotar medidas para 
combater e minimizar os impactos da doença no público que, a priori, se mostrou 
mais atingido pela COVID-19: os idosos.
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Algumas estratégias foram sugeridas para o enfrentamento da COVID-19 pelos 
estudos selecionados, dentre elas destacam-se: o uso de rastreamento de infecção 
pela SARS-CoV-2 através de exames laboratoriais em residentes e trabalhadores de 
ILPIs, como parte da rotina nas ILPIs, assim como também, a avaliação clínica por 
profissionais das instituições, principalmente pela equipe de enfermagem, a aferição 
dos sinais vitais, com avaliação de temperatura, frequência cardíaca e respiratória, 
saturação e pressão arterial, além de, o monitoramento da presença de sintomas 
gripais.

Analisar as recomendações sobre estratégias adotadas para o enfrentamento da 
COVID-19 em ILPI.

Trata-se de uma revisão da literatura nacional, no período de dezembro de 2019 a 
maio de 2021, através das seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs, Medline e BVS. 
Foram utilizados os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS/MeSH) de 
acordo com a BVS: Instituição de longa permanência para idosos; COVID-19; 
Geriatria. Estes foram combinados com o operador booleano AND e sem restrições 
para idiomas. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser original, ser nacional, ter 
resumo em português, inglês ou espanhol, ser de livre acesso e versar sobre o 
assunto especificado. A princípio, 133 artigos foram encontrados e após leitura dos 
resumos pelos autores, foram excluídos os artigos que não se enquadraram nos 
critérios descritos anteriormente. Desta forma, permaneceram ao final 9 artigos, que 
foram lidos na íntegra pelos autores.

As principais estratégias para o enfrentamento da COVID-19 nas ILPI foram o 
rastreamento laboratorial, a avaliação clínica e a utilização de ferramentas 
orientadoras do cuidado. Dessa forma, a criação de planos estratégicos para o 
enfrentamento da pandemia, bem como a implementação de estratégias de rastreio 
e detecção da contaminação, devem levar em consideração a utilização destes três 
parâmetros. Além disso, é fundamental que estas ações sejam adaptadas a cada 
realidade, facilitando o treinamento das equipes de saúde e levando em consideração 
o perfil dos residentes das instituições.


