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Declaração de apoio à Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de 

Longa Permanência para Idosos - FN-ILPI. 

 

O Ministério Público do Estado do Maranhão - MPMA por meio do Centro de Apoio 

Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência - 

CAOP/PIPD declara seu apoio à Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de 

Longa Permanência para Idosos - FN-ILPI.  

A FN-ILPI foi criada inicialmente em torno das questões emergenciais relativas ao 

enfrentamento da Covid-19 nas ILPIs, tendo em vista que tais instituições acolhem 

pessoas idosas em condições de vulnerabilidade extrema, com síndrome de fragilidade, 

demências e dependência para atividades diárias.  

Sendo assim, assumiu como missão subsidiar a Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa (CIDOSO) da Câmara dos Deputados nesse atual cenário pandêmico e, 

posteriormente, contribuir para a construção de uma Política Nacional de Cuidados 

Continuados.  

Desta forma, a  Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (FN-ILPI) lançou um documento (Relatório Técnico) importante com 

propostas que devem ser seguidas, consideradas na tomada de decisões neste momento 

que revela que a pessoa idosa está exposta à pandemia não somente em função de compor 

o grupo de risco da doença, mas sobretudo em função da ausência de uma Política 

Nacional de Cuidados Continuados no Brasil. 

O movimento é composto de voluntários, de todas as regiões do Brasil, de diversas áreas 

do conhecimento, dentre especialistas, estudiosos, gestores e pesquisadores das áreas do 

Envelhecimento e das Politicas Públicas Setoriais de Proteção à Pessoa Idosa, cuja 

coordenação geral está a cargo da Dra. Karla Cristina Giacomin (médica geriatra, Doutora 

em Ciências da Saúde -CPqRR/FIOCRUZ, Ponto Focal do ILC-Brasil; Presidente do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Gestão 2010-2012). 

A FN – ILPI é um espaço democrático de estudos, pesquisas, planejamento, articulações 

e fomento, instituído com as finalidades de estimular ações de apoio às Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs), de qualquer natureza – privadas sem fins 

lucrativos; privadas com fins lucrativos e públicas – bem como de propor ao Poder 

Público e à Sociedade Civil Organizada ações coordenadas para o aperfeiçoamento das 

Políticas Públicas de Cuidados de Longa Duração à Pessoa Idosa.  

Nesse sentido, tem produzido vários materiais como cartilhas e organizado capacitações, 

treinamentos para socializar e discutir o manejo diário de casos no contexto das ILPIs de 

modo objetivo e prático com os profissionais das instituições, visando auxiliá-los com 
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orientações técnicas e científicas para que juntos possam enfrentar a COVID-19 e salvar 

vidas, em especial dos mais vulneráveis. 

Contribuindo com a divulgação desse grandioso movimento, bem como buscando ajudar 

as pessoas a buscar informações corretas, o CAOP/PIPD disponibilizou nesta página os 

diversos materiais produzidos pela FN-ILPI com orientações para as ILPI. 

Para maiores informações, acesse o site da FN-ILPI: 

 https://www.frentenacionalilpi.com.br/ 

Formulário Frente Nacional (cadastro) 

https://forms.gle/smScoPof2U3pEB9Z6 

 

Junte-se a nós! Basta compartilhar e divulgar o link abaixo através de suas redes sociais... 

Contamos com você! #FrenteNacionalILPI  

https://bit.ly/2Y7IWhd 
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Material é referência para cuidados e precauções no contato com os idosos residentes nas 

Instituições de Longa Permanência, durante pandemia da COVID-19 

 

Publicado em 24/07/2020 

 

Foi em março passado, com a efetiva chegada da pandemia da COVID-19 no Brasil, que 

profissionais de saúde especialistas e com experiência na área da Geriatria e Gerontologia 

se reuniram para a criação da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs - Instituições 

de Longa Permanência de Idosos. 

O grupo é composto por profissionais voluntários, e está sob a coordenação da médica 

geriatra Karla Giacomin. 

Contatos restritos 

Isolados desde a decretação da quarentena, os idosos residentes nas ILPIs não recebem 

visitas, nem de familiares, nem de voluntários. Os contatos externos estão restritos aos 

cuidadores e, sempre que estritamente necessário, aos profissionais de saúde.  

As cartilhas elaboradas pela Frente tem como foco orientar cuidadores e profissionais que 

mantenham contato com os idosos das ILPIs, bem como pautar ações de gestores e 

autoridades públicas da saúde, no tocante a essas instituições. 

Desde a composição da frente, já foram elaboradas nove cartilhas, incluindo relatórios 

técnicos, protocolos, estratégias de boas práticas e planos de contingência.  

Atenção fisioterapêutica 

Convidada a compor a Frente de Fortalecimento das ILPI, a fisioterapeuta Dra. Denise 

Cuoghi de Carvalho Veríssimo Freitas, mestre em Gerontologia e doutora em Ciências 

da Saúde pela Unicamp, destaca que uma grande preocupação da Frente é com as medidas 

de higiene dos profissionais e cuidadores que necessitam estar nas ILPIs. 

As preocupações dos profissionais da Frente abrangem diversos outros aspectos, e os 

cuidadores e profissionais de saúde que necessitem manter contato com os idosos devem 

estar atentos desde o momento de sair de casa; ao seu trajeto até a instituição; à 

higienização ao chegar à instituição, e ao uso correto dos EPIs. 

“Já dentro da instituição, o contato de profissionais e cuidadores com os idosos também 

envolve uma outra série de cuidados, como a desinfecção de materiais; o manejo dos 

idosos - seja para realizar um exercício, seja para o banho -; cuidados nos momentos da 

medicação e da alimentação”, alerta Dra. Denise. 
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Orientações para o momento pós-pandemia 

Todo o material produzido pela Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs está 

disponível a todos os interessados no site https://www.frentenacionalilpi.com.br/ 

Segundo Dra. Denise Cuoghi, o grupo já está elaborando um documento com orientações 

para o momento pós-pandemia, tratando de quais cuidados serão necessários para o 

retorno dos atendimentos de rotina dos profissionais de saúde. Esse material levará em 

consideração as especificidades regionais, em relação ao momento local do 

enfrentamento à COVID-19 em que se encontram. Esse material será lançado em breve, 

e disponibilizado também no site da Frente. 

 

 

 

https://youtu.be/EuDQqUGUmm0 
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