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Introdução
Devido ao número de “Instituições de Longa Permanência para Idosos”, ILPI’s, em nossa área e 

prevendo o risco que uma doença infecto-contagiosa pode gerar para seus internos, iniciamos um trabalho para 
investigação de tuberculose nessas instituições, onde em novembro de 2.008 ocorreu um caso de óbito. 
Em 2.008 registrou-se no município de Campinas 291 casos novos de Tuberculose com 19 óbitos e em 2.009 
ocorreram 312 casos novos e 14 óbitos. Estes índices são considerados altos, por ser uma doença com 
tratamento eficaz. 

Objetivo
Criar vínculo com estas instituições para atuarmos na prevenção de tuberculose e outras doenças, assim como 
campanha de câncer bucal e vacinação.

Metodologia
Após a ocorrência do caso de tuberculose em uma das instituições discutimos em reunião do Núcleo de Saúde 
Coletiva a oportunidade de iniciarmos  o projeto nas ILPI’s.
Em março 2.009 fizemos vacinação contra gripe, tétano e pneumonia em quatro casas existentes em nossa 
área.
Em abril de 2.009 fizemos a campanha de câncer bucal e orientações quanto os sintomas da tuberculose.
Em fevereiro de 2.010 ganhamos mais uma instituição e realizamos visitas nas cinco casas existentes,levando 
frascos para coleta de baciloscopia e orientando a todos a importância desta.

Produtos
Até 11.03.10 foram coletados 19 exames, todos com resultado negativo para tuberculose.
Realização da campanha do câncer bucal e vacinação em todas as ILPI’s.

Aprendizado com a vivência
Facilidades: Fomos bem recebidos em todas as casas o que faz aumentar o vínculo.

Aumento da interação com os proprietários das ILPI’s em termos de confiabilidade em nossa    
unidade de saúde.

Dificuldades: Uma das casas não aderiu a campanha da tuberculose.
Dificuldade de coleta em pacientes debilitados.

Considerações finais
Houve grande envolvimento tanto da equipe de saúde (médicos, enfermagem, odontologia, agentes comunitário 
de saúde, técnicas de farmácia) e das ILPI’s que se empenharam na coleta dos exames, comunicando-nos 
sobre idosos sintomáticos e fazendo questionamentos sobre a moléstia.
Observamos que o relacionamento entre a unidade e as ILPI’s estreitou-se, criando um ambiente de parceria 
após esta intervenção e atingindo nosso objetivo:”cuidar com vínculo”
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