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RESUMO 



 

Em abril de 2020, a pandemia pela COVID-19 trouxe grave ameaça de 

morbidade e mortalidade aos residentes de instituições de longa permanência 

para idosos (ILPI) em âmbito internacional. Em caráter de urgência fez-se então 

necessária a organização de uma Frente Nacional que integrasse, por meio de 

coordenações regionais e de grupos de trabalho, as diferentes ações e 

desenvolvimento de materiais educativos, lives e estratégias de interlocução 

com estas instituições. Com as produções feitas até agosto de 2021, constata-

se a relevância do apoio às ILPI no enfrentamento da COVID-19, bem como a 

luta permanente por sua inclusão na pauta pública, enquanto um imprescindível 

lócus do cuidado à pessoa idosa, atrelado à construção de uma Política Nacional 

de Cuidados Continuados. Apresenta-se neste artigo o histórico e a atuação da 

Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (FN-ILPI) no enfrentamento da pandemia de COVID-19, bem como as 

ações exitosas de mobilização voluntária junto à sociedade civil no cuidado à 

pessoa idosa institucionalizada. 

Descritores: Homes for the Aged; Aged; Coronavirus Infections. 

 

INTRODUÇÃO   

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou a situação de 

pandemia da COVID-191 (WHO, 2020). As notícias das elevadas taxas de 

mortalidade decorrentes da COVID-19 entre residentes de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) europeias e o surgimento dos primeiros casos 

de infecção pelo SARS-CoV-2 no Brasil levaram um grupo de pesquisadores da 

área da Gerontologia a publicar o “Grito pelas ILPI - URGENTE – COVID-19: E 



 

as instituições de longa permanência para idosos – cuidado ou morte 

anunciada?”2 (Watanabe; Domingues; Duarte, 2020). Este documento motivou a 

realização de uma Audiência Pública promovida pela Comissão Externa de 

Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados, em 7 de abril de 2020, 

com o tema: “A pandemia do novo coronavírus” trazendo para o debate a 

situação das ILPI brasileiras (https://www.camara.leg.br/evento-

legislativo/59550). A partir dela, em 08 de abril de 2020, vários ativistas dos 

direitos humanos da pessoa idosa se mobilizaram e montaram um grupo virtual 

em aplicativo que possibilita a troca de mensagens e a comunicação em áudio e 

vídeo pela internet, para buscar rápidas ações estratégicas contra a grave 

ameaça social e sanitária da COVID-19 no contexto das ILPI brasileiras. 

Inaugurou-se, desta maneira, a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPI (FN-

ILPI).  

No combate à COVID-19, distintas mobilizações e movimentos sociais têm sido 

originados e/ ou fortalecidos em diversas partes do mundo3,4,5,6,7 (Pleyers, 2020; 

Bringel & Pleyers, 2020; Krinsky & Caldwell, 2020; Seow et al. 2021; Wan et al., 

2020) e em especial no que se refere ao cuidado de grupos mais vulneráveis tais 

como as pessoas idosas8,9,10,11(Gallo & Wilber, 2021; Aung et al., 2021, 

Fernandes et al., 2021; Lim et al., 2020).  Contudo, como afirma Abers e Bulow12 

(2020, p.4), no Brasil, frente à politização da pandemia, esta percepção da 

gravidade da situação foi ainda mais complexa e não aconteceu 

automaticamente: “em um contexto em que autoridades públicas e parte da 

população negavam o perigo da doença, os movimentos tiveram que lutar não 

somente para responder a necessidades emergenciais, mas para construir e 

disseminar uma narrativa de que existia uma ameaça real.”  



 

A desatenção do Poder Público a essa demanda fez com que as diferentes 

iniciativas por parte de organizações, entidades de classe e movimentos sociais, 

como a FN-ILPI, fossem imprescindíveis para subsidiar as instituições com 

informações seguras e baseadas na ciência para o enfrentamento dos desafios, 

seja por meio de informativos e protocolos ou outras estratégias como 

capacitações e relatórios10,13. (Fernandes et al, 2021; Wachholz et al, 2020) 

A atuação da FN-ILPI se ampliou de maneira orgânica com o objetivo de 

fomentar o planejamento de estratégias, ações, estudos e pesquisas para o 

fortalecimento das ILPI e das políticas públicas de cuidado às pessoas 

idosas. Dessa forma, este artigo tem o objetivo de registrar a atuação da FN-ILPI 

no enfrentamento da pandemia de COVID-19 bem como as ações exitosas de 

mobilização voluntária junto à sociedade civil no cuidado à pessoa idosa 

institucionalizada, inclusive à revelia de diversas forças contrárias. 

METODOLOGIA 

Este relato de experiência apresenta as atividades da FN-ILPI, considerando sua 

organização inicial em formato de coordenações definidas por regiões 

administrativas e, posteriormente, em grupos de trabalho que mesclavam atores 

de diferentes origens territoriais. As produções e ações relatadas referem-se à 

atuação da FN-ILPI no período de abril de 2020 a agosto de 2021.  

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

A FN-ILPI é um espaço democrático de estudo, ensino, pesquisa, planejamento, 

articulação e fomento, instituído com as finalidades de estimular ações de apoio 

às ILPI, 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 a inclusão e o aperfeiçoamento das 

Políticas Públicas de Cuidados de Longa Duração à Pessoa Idosa. 

Criada em 8 de abril de 2020, quando o Brasil contabilizava 122 óbitos por 

COVID-19, a Frente é composta por pessoas de todas as regiões do país, com 

ampla pluralidade nas áreas de formação e atuação profissional. Para todas as 

ações, a FN-ILPI utiliza-se de recursos virtuais e plataformas digitais. O primeiro 

grupo de aplicativo de comunicação criado pela Frente foi o  “ILPI urgente”. A 

escolha dessa denominação deveu-se à necessidade de dar uma resposta 

imediata à grande ameaça vivida pelas instituições. Dado o número limitado a 

252 participantes por grupo na rede social, foram organizados subgrupos por 

região territorial, denotando a grande necessidade de informações fidedignas 

pelas pessoas envolvidas com o cuidado institucional.  

Assim, a primeira ação da Frente deu-se por meio da organização de nove 

grupos de trabalho envolvendo diversos colaboradores e resultou na elaboração 

do “Relatório Técnico Consolidado”14 (FN-ILPI, 2020), disponibilizado no site da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).  

Este documento teve como propósitos:  

- subsidiar a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso (CIDOSO) no 

enfrentamento emergencial da pandemia da COVID-19, com ênfase para as 

instituições de acolhimento; 

- reunir as principais orientações para permitir 1) o diagnóstico situacional de 

cada ILPI face à Covid-19, 2) a implementação de medidas eficientes de 



 

contingência à COVID-19 e 3) a oferta dos cuidados integrais no seu 

enfrentamento.  

Para tanto, nele foram descritas as principais medidas para prevenção de 

contágio, o diagnóstico precoce, o manejo e isolamento de sintomáticos, os 

critérios de internação e as ações em caso de óbito, bem como os cuidados 

paliativos e a manutenção da funcionalidade no contexto institucional. Incluiu 

ainda as orientações para a manutenção de vínculos com a rede sociofamiliar 

frente à necessidade de isolamento dos residentes como medida preventiva de 

contágio.  

Em maio de 2020, a FN-ILPI publicou o documento “Boas práticas para as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos no enfrentamento da 

pandemia de COVID-19: estratégias e protocolos”15. Esse material 

apresentou as estratégias de Educação para disseminar conhecimentos nas 

diversas áreas do saber na Formação e Capacitação de Gestores que atuam 

em ILPI, domicílios coletivos, familiares e toda a sociedade. 

 
Esses dois documentos motivaram a necessidade de divulgação do material 

para alcançar os principais interessados: as pessoas idosas 

institucionalizadas. Para tanto diversas ações de capacitação à distância 

foram deflagradas para todos os profissionais que atuam em ILPI - gestores, 

corpo administrativo, Responsável Técnico, cuidadores, profissionais da 

cozinha, da limpeza, da enfermagem, da reabilitação e do serviço social, 

entre outros. Foram oportunizadas lives (webinar) para todo o território 

nacional, para serem assistidas ao vivo ou nas gravações registradas nas 

redes sociais da FN-ILPI. 



 

 

Atualmente mais de 1.400 voluntários cadastrados (especialistas, estudiosos, 

gestores e pesquisadores das áreas do Envelhecimento e das Políticas Públicas 

Setoriais de Proteção à Pessoa Idosa) estão organizados em subgrupos 

temáticos que atuam em diferentes estratégias, produzem conteúdos e materiais 

de apoio às ILPI, de diversas áreas do conhecimento.  Este relato de experiência 

será subdividido em ações de abrangência nacional e regional. Todos os 

materiais citados encontram-se disponíveis no site: 

www.frentenacionalilpi.com.br . 

AÇÕES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL 

O Relatório Consolidado da FN-ILPI foi divulgado no site da Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia em 24/04/2020, e apresentado em audiência pública 

em 07/05/2020 à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) 

na Câmara dos Deputados. Ele também foi apresentado em outras instâncias, 

como o Grupo de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público, 

em Conselhos Estaduais de Defesa de Direitos das Pessoas Idosas e na 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa das Pessoas 

Idosas e com Deficiência (AMPID). Subsidiou ainda a publicação de portaria do 

Ministério da Cidadania16 (BRASIL, 2020) relativa às unidades de acolhimento 

do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Posteriormente, ele foi 

traduzido para o inglês e compartilhado com organizações internacionais, 

incluindo o Grupo de Trabalho de Cuidados de Longa Duração da Organização 

Mundial de Saúde, o International Longevity Center-Global Alliance17 que atua 



 

em 17 países e a Corona-Older Global Platform17. (Corona Older Global 

Platform, 2021). 

Outro desdobramento da FN-ILPI foi a criação, em maio de 2020, da Frente 

Nacional dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa (FCC), uma vez que o 

contexto de enfrentamento da pandemia exigia uma ação imediata dos 

conselhos na defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de uma atuação 

eficiente e autônoma. Desde então a FCC vem atuando com troca de 

experiências e propostas que levem ao fortalecimento dos conselhos, incluindo 

a produção de diagnósticos, lives e materiais de apoio para todo território 

nacional. Dois relatórios com diagnóstico da atuação de conselhos de idosos 

foram produzidos e estão disponíveis para acesso em sites de  instituições 

parceiras (www.ilcbrazil.org.br). 

Em junho de 2020, o Movimento Todos pela Saúde (TPS) - que contou com 

financiamento do Banco Itaú articulando um fundo de 1,2 bilhão de reais para a 

mitigação dos impactos da pandemia no Brasil - solicitou à Frente Nacional o 

direito ao uso do Relatório Consolidado da FN-ILPI para sua atuação junto às 

620 ILPI selecionadas. Ele serviu de base para o treinamento de visitadores para 

monitorar a evolução de casos de COVID-19. Em setembro de 2020, o TPS 

convidou a FN-ILPI para desenvolver um projeto como parte da etapa “Retomar”, 

destinado à capacitação de profissionais que atuavam nas ILPI.  Nessa etapa 

final, foram incluídas mais 1.000 ILPI que receberam materiais para o 

enfrentamento à pandemia. Durante o mês de outubro de 2020, a Frente 

organizou um programa de formação e capacitação construído a partir de 

vinhetas com histórias do cotidiano institucional que abordavam a gestão de 

pessoas e de cuidado, a rede sociofamiliar e a funcionalidade, envolvendo 



 

gestores e colaboradores das ILPI, alcançando cerca de 13 mil profissionais que 

acompanharam as lives. 

Em maio de 2020, a FN-ILPI teve participação na aprovação da Lei 14.018/2020 

que destinou 160 milhões de reais de forma emergencial para as instituições. 

Com o lema “A vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa”, 

independentemente da natureza jurídica da ILPI em que reside, a FN-ILPI fez 

ampla mobilização pela inclusão das ILPI públicas e privadas no direito ao 

recurso. Contudo, infelizmente ele foi destinado somente a ILPI sem fins 

lucrativos. Ainda assim, esta atuação da Frente foi fundamental no 

enfrentamento da COVID-19. 

Em maio de 2021, parte da comemoração do 1º ano da FN-ILPI se efetivou com 

um Webinar na Plataforma Global18 (Corona Older Global Platform, 2021). Ainda 

relativo ao primeiro aniversário, a FN-ILPI organizou o Seminário Nacional de 

ILPI - “Construindo parcerias” - que contou com 37 palestrantes, dentre 

voluntários, familiares e pesquisadores, alcançando um total de 3.188 

participantes inscritos. Neste evento foram discutidas temáticas pertinentes à 

gestão, ao cuidado e ao financiamento relativo às ILPI. Ainda em âmbito 

nacional, até agosto de 2021 a FN-ILPI teve participação em 8 audiências 

públicas da Câmara dos Deputados (CIDOSO) discutindo sobre a pandemia do 

Coronavírus e a necessidade do fortalecimento das ILPI.  

AÇÕES DOS GRUPOS REGIONAIS 

Para favorecer o diálogo e a troca de experiências entre ILPI de territórios 

semelhantes, a FN-ILPI também atuou em subgrupos de abrangência regional. 

Cada um desses contou com pelo menos um coordenador-voluntário atuando na 



 

articulação entre a coordenação da Frente e os demais voluntários e instituições 

da sua região, bem como no apoio à sistematização do relatório consolidado das 

ações regionais. Esta organização foi mais evidente no período de maio a julho 

de 2020 e está apresentada na Figura I.  

Inserir Figura - Figura I. Atuação dos grupos regionais da Frente Nacional de 

Fortalecimento às ILPI.   

PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E CAPACITAÇÕES  

A Frente Nacional tem atuado de forma virtual através de grupos de aplicativos, 

perfis em redes sociais, lives e com seus materiais distribuídos digitalmente 

nestes grupos e em seu site. Na Figura 2 é apresentada uma síntese das 

produções e alcance nacional e internacional da FN-ILPI.  

Inserir Figura II - Figura 2. Síntese das produções da FN-ILPI entre abril 2020 e 

agosto 2021.  

O alcance de pessoas por meio das redes sociais acontece sob a coordenação 

da comunicação da Frente, o que tem permitido alcançar capilaridade em todo o 

país. O acesso se dá por diferentes mídias (Facebook, YouTube e Instagram), 

além da utilização e manutenção das informações em inúmeros grupos de 

WhatsApp, retorno a e-mails e diferentes demandas, inclusive por contato 

telefônico realizado pelas instituições. Além disso, busca- se também a reflexão 

dos participantes por meio de vinhetas de abertura, que possam acolher os 

telespectadores com mais leveza e motivá-los para os assuntos que serão 

abordados na sequência. 

Todo material produzido pela FN-ILPI considera as diversidades culturais de 

cada região do país. Os cartazes para divulgação dos eventos e as ilustrações 



 

dos materiais são cuidadosamente elaborados para serem inclusivos e didáticos, 

buscando contemplar convidados e representantes das diferentes regiões nas 

lives.  Foram contabilizadas mais de 594 mil pessoas alcançadas pelas ações 

desenvolvidas.  

Dentre os mais de 20 materiais educativos produzidos, destacam-se o de Manejo 

da COVID-19 em ILPI, divulgado entre os meses de junho a agosto de 2020 e o 

Manejo de Visitas em ILPI, entre outubro e novembro de 2020. Estes dois temas 

geraram inúmeras capacitações virtuais síncronas para as ILPI, feitas por meio 

nas cinco regiões do país, com inscrição e emissão de certificados dos mais de 

7 mil profissionais das ILPI inscritos. Destaca-se que a participação ativa do 

público nas capacitações e lives é estimulada e, em todas as capacitações, 

busca-se responder às questões e dúvidas apresentadas nos canais do 

YouTube e do Facebook. A análise da participação do público durante as lives 

subsidiou a produção de novos materiais informativos dirigidos a sanar as 

dúvidas mais frequentes. 

Estão disponíveis no site da FN-ILPI os seguintes materiais educativos 

produzidos:  

● Como apoiar pessoas idosas em instituições: O papel dos familiares e 

amigos;  

● Cuidando de quem cuida;   

● Abordagem da Equipe Multiprofissional em ILPI: Cuidado Integral na 

Pandemia de COVID-19;  

● Emergência COVID-19 Orientações Frente-ILPI para Visitas;  



 

● Manejo Clínico e Controle da COVID-19 em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos; Cuidados fisioterapêuticos; Orientações e 

cuidados de higiene; Orientações de saúde bucal e estimulação cognitiva. 

A FN-ILPI conta mais de 100 grupos no WhatsApp para articulações, 

divulgações, suporte para acesso às plataformas de treinamento, interação e 

fortalecimento entre as ILPI locais, envio dos materiais produzidos e apoio a 

diversas demandas.  A atuação de forma virtual por meio de grupos no 

WhatsApp, lives e os materiais distribuídos digitalmente deram ampla 

credibilidade à FN-ILPI. Este movimento tem sido apresentado em eventos 

nacionais e internacionais, em universidades, associações e congressos. Como 

ressaltam Fernandes et al (2021)10 a produção da FN-ILPI se destaca 

nacionalmente como o movimento com maior produção de materiais para apoio 

às ILPI no contexto da pandemia.  

GRUPOS DE TRABALHO 

Em setembro de 2020, devido às demandas apresentadas pelos responsáveis 

técnicos e colaboradores das ILPI, foram criados Grupos de Trabalho (GT) em 4 

áreas para agilizar as respostas e as atividades da FN-ILPI, a saber: 

Capacitação, Apoio Jurídico, Qualidade do Cuidado e Pesquisa e Diagnóstico.  

  

Grupo de Trabalho de Capacitação 

O GT de Capacitação teve origem entre os participantes da Região Sudeste a 

partir de produções focadas nas medidas preventivas e de manejo da COVID-

19, bem como nas orientações dirigidas à rede sociofamiliar. Para o 

planejamento das cartilhas e treinamentos do GT, foram realizadas inúmeras 



 

reuniões remotas e interlocução entre os participantes pelo WhatsApp. Cinco 

frentes de trabalho produziram várias ferramentas, cartilhas e documentos, 

disponíveis no website da FN-ILPI. Eles abordam critérios de manejo clínico 

prático por meio de um algoritmo, planilha panorâmica da instituição, alas e 

quartos baseados no sistema Kanban de gestão à vista, além de oferecer um 

guia de bolso com orientações práticas para a equipe interdisciplinar ser capaz 

de classificar os idosos residentes com suspeita e/ou confirmados com a COVID-

19. Esses materiais produzidos têm sido referência para as ILPI e órgãos 

governamentais na tomada de decisões e recomendações nacionais.  

Grupo de Trabalho de Apoio Jurídico 

O Grupo atuou na realização de lives orientando as ILPI nas questões jurídicas 

que surgiram com a pandemia e as mudanças trazidas para a gestão, mais 

especificamente sobre as questões trabalhistas, a forma de lidar com as 

restrições de visita e como abordar e intervir nos casos de recusa de funcionários 

ou residentes para a vacina contra a COVID-19. 

Este GT participa como ponto de apoio aos demais grupos no que concerne às 

boas práticas da gestão jurídica das ILPI, além de responder e orientar 

pontualmente as instituições que precisam de ajuda em casos concretos. 

Grupo de Trabalho da Qualidade do Cuidado 

Este grupo surgiu para responder à seguinte pergunta: “O que poderíamos fazer 

para melhorar a qualidade do cuidado nas ILPI?” Os voluntários da FN-ILPI que 

participam do GT de Qualidade do Cuidado se dedicam ao debate e à busca de 



 

caminhos para entregar uma sugestão de elaboração, atuação e implementação 

de rotinas e protocolos práticos para que as ILPI possam ofertar cuidados com 

qualidade e centrados para os seus residentes. A maior preocupação é para que 

as equipes dessas instituições acreditem, apoiem e alcancem o Cuidado 

Centrado na Pessoa Idosa. 

Assume-se como definição de qualidade em saúde: “O grau em que serviços de 

saúde aumenta a probabilidade de resultados de saúde desejados para 

indivíduos e populações e são consistentes com o conhecimento profissional 

atual”19 (IOM, 1996). 

Além de colaborar com a organização das capacitações e treinamentos 

ofertados pela Frente, este GT produziu o “Manual Qualidade do Cuidado em 

ILPI" (Figura III) composto por 20 capítulos, com a participação de 54 

colaboradores das diversas áreas do saber, envolvidos com atuação em ILPI20 

(Giacomin et al, 2021).  



 

 

Figura III. Manual Qualidade do Cuidado em ILPI, produzido pelo GT da 

Qualidade do Cuidado. 

Grupo de Trabalho sobre Pesquisa e Diagnóstico 

O GT sobre Pesquisa e Diagnóstico teve o intuito de gerar uma força-tarefa para 

identificar se houve ou não mudanças no perfil das ILPI do país desde a sua 

origem. No mês de novembro de 2020 foi formalizado o Grupo de Estudos, 

Pesquisa e Diagnóstico para Idosos (GPED-ILPI), vinculado à Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH-USP) da Universidade de São Paulo, sendo 

pioneiro no país sobre questões específicas relacionadas às ILPI. Este grupo foi 

cadastrado junto a um diretório de pesquisa (CNPq) e é composto por 16 

pesquisadores e 23 voluntários de todas as regiões do Brasil que possam 

contribuir com a produção de conhecimento junto às ILPI.  



 

Dele surgiu o Projeto de Pesquisa “Mapeamento Nacional de Instituições de 

Longa Permanência para Idosos”, trabalho inspirado em outro estudo publicado 

em 2010 pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados (IPEA) construído 

como um estudo de base censitária. O ponto de partida foi o questionamento 

inicial feito pela FN-ILPI quanto às questões relacionadas ao número, 

localização, natureza jurídica e identificação das ILPI existentes no Brasil. A 

inexistência de um cadastro único com essas informações motivou a construção 

do Projeto de pesquisa constituído de 3 etapas: 

 

Etapa 1 - Preparação: constituiu-se como um período preparatório 

iniciado em setembro de 2020 para a composição de um levantamento 

bibliográfico e realização de buscas e cadastro preliminar de todas as 

ILPI, cujas informações se encontravam disponíveis em bases de dados 

de acesso público, tais como o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), as Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social, 

Saúde ou congêneres, Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa das três 

esferas governamentais, bem como de Entidades de Vigilância Sanitária 

municipais e estaduais de todo o território nacional. Como resultado desta 

busca preliminar, foi possível observar um aumento considerável do 

número de ILPI no Brasil entre os anos de 2010 e 2021, de 3.548 

instituições registradas para 7.029 mapeadas, ou seja, um aumento de 

100% em uma década. Esse registro se deu principalmente por meio do 

número do CNPJ ou por endereço cadastrado nas bases citadas 

anteriormente. Além disso, a distribuição de ILPI no país mostrou-se 

heterogênea entre as cinco regiões existentes, ora havendo um 



 

crescimento expressivo, ora apresentando uma retração. Esses achados 

se devem à natureza jurídica da ILPI (pública, privada ou filantrópica), ou 

seja, quais as exigências e normas que devem ser obedecidas pelos 

responsáveis, além da ação do Poder Público para garantir a atenção e o 

cuidado dos idosos institucionalizados em cada região do país. Todos os 

dados serão detalhadamente descritos em outro manuscrito da FN-ILPI. 

 

Etapa 2 - Pesquisa de base censitária: Pretende-se realizar entre 2021 

e 2022 uma pesquisa de base censitária com vistas a alcançar a 

totalidade das ILPI pré-identificadas nos bancos de dados consultados. 

 

Etapa 3 - Aplicação de questionário:  Nesta fase serão coletados dados 

por meio de formulário online a partir do questionário de pesquisa aplicado 

pela pesquisa do IPEA em 2010, com adaptações para mensurar o 

impacto da COVID-19 nas instituições. 

 

O GT de Pesquisa e Diagnóstico também tem promovido reflexões para 

responder às seguintes questões: 1) “Qual é a identidade das ILPI que acolhem 

idosos em regime de residência?”; 2) “Quais são os entraves burocráticos, legais 

e sanitários para uma caracterização adequada?” e 3) “Como as ILPI, que são 

juridicamente configuradas como tal, podem se adequar à legislação vigente?” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A articulação da FN-ILPI tem se revelado como pioneira e primorosa no apoio às 

ILPI em âmbito nacional. Por meio dela, numa postura colaborativa, pouco 



 

conhecida por estas instituições até então, se tem criado uma cultura de 

associativismo e apoio entre os gestores e profissionais. Isso os tem levado a 

ultrapassar as barreiras da insegurança e a apresentar seus problemas 

cotidianos, seja no âmbito da gestão ou da assistência, e ainda expor e tentar 

sanar as dúvidas sobre as normas e leis existentes por meio de todos os canais 

de comunicação da FN-ILPI. 

É preciso conhecer para apoiar. O debate  diário e o compartilhamento de 

experiências, de contatos e documentos tem sido apontado como outro 

diferencial da Frente, cujos voluntários não têm medido esforços no apoio às 

ILPI. Além disso, a presença multidisciplinar garante a riqueza nas discussões e 

orientações com a busca permanente por respostas em tempo real aos desafios 

e questões apresentadas pelos participantes. As ILPI brasileiras sofrem de uma 

invisibilidade para o poder público e para a sociedade, são vítimas de 

preconceito e não têm o seu papel social reconhecido enquanto um equipamento 

da cidade enquanto instituição residencial, que promova o bem-estar social e 

represente um lócus de cuidado para os seus moradores e para a comunidade.  

Ademais, a Frente vem, em sua história, agregando ativistas de outros 

movimentos com interesse no aprimoramento das ILPI, como o Ministério 

Público com Promotores de Justiça, Fiscais Sanitários, Deputados Federais, 

especialistas de diversas áreas: Médicos (Geriatras, Infectologistas e 

Psiquiatras), Enfermeiros, Cuidadores, Gerontólogos, Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Cirurgiões-Dentistas, Fisioterapeutas, 

Assistentes Sociais, Advogados, Profissional de Tecnologia e Comunicação, 

Arquitetos e Educadores Físicos. Permanece como um movimento de 



 

participação ampla e aberto para a inclusão de todas as pessoas que queiram 

contribuir no alcance da sua missão.  

Se por um lado o Brasil apresenta graves problemas que demandam a atuação 

responsável do poder público, também tem movimentos sociais de voluntários 

que se mobilizam por importantes ações e causas. A Pandemia da COVID-19 foi 

catalisadora e reveladora da invisibilidade e da vulnerabilidade das pessoas 

idosas que vivem em ILPI e impulsionou a criação da Frente Nacional. O 

momento exige que todos os apoiadores e participantes da FN-ILPI perseverem 

no enfrentamento do preconceito contra a estas instituições, na defesa da vida 

de toda pessoa idosa que nelas reside e na busca incessante de apoio para a 

construção de uma Política Nacional de Cuidados Continuados. 
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