
Programa de monitoramento de risco sanitário nas ILPI do município de São Paulo, em 

pandemia de COVID-19 

A nova doença respiratória, COVID-19, está se espalhando globalmente e acomete o município 

de São Paulo. Em resposta à elevada letalidade dessa doença na população idosa (pessoas com 

60 anos ou mais), e ao saber que os idosos que vivem em ILPI possuem alto grau de fragilidade, 

a COVISA - Coordenadoria de Vigilância em Saúde, no sentido de atualizar as informações do 

órgão de vigilância sanitária, sobre as medidas de controle de contágio que os responsáveis 

pelas ILPI - instituições de longa permanência para idosos estão realizando nas suas instituições, 

elaborou o “Formulário de levantamento das ações que os responsáveis pelas ILPI estão 

realizando, em atenção à Pandemia do Novo Coronavírus”.  

Este formulário contém indicadores de risco de contaminação cruzada nos estabelecimentos 

para idosos e suas respostas vão nortear a vigilância sanitária no monitoramento e nas ações de 

fiscalização nas ILPI, durante a pandemia, com intuito de minimizar e controlar o risco à saúde 

da população idosa que vive nas instituições.  

Sendo assim, TODAS as instituições, público ou privadas, que albergam idosos em modelo 

residencial, no município de São Paulo, devem preencher, até o dia 30/04/2020, o formulário 

FORM SUS: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55410 

As respostas serão analisadas pela equipe técnica da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços 

de Interesse da Saúde (DVPSIS/COVISA), em conformidade com as orientações do Ministério da 

Saúde e do Centro de Vigilância Sanitária estadual, a fim de que as equipes da vigilância sanitária 

possam implementar programação de ações de monitoramento e orientação técnica específica 

e individualizada nesses estabelecimentos que são de interesse direto da saúde, em momento 

de pandemia de COVID – 19.  

Ressalta-se, como orientação final, que os responsáveis (legal e técnico) da instituição leiam 

atentamente a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 - ORIENTAÇÕES PARA A 

PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) e adequem imediatamente seus 

serviços a esta norma de orientações de controle de risco à saúde da população idosa 

institucionalizada, durante a pandemia de COVID-19.  

Endereço eletrônico: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_05_2020_a

nvisa_GGTES.pdf 

Atenciosamente. 

UVIS correspondente 
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