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Orientações sobre o cuidado à pessoa idosa em contexto de pandemia de 
coronavírus (COVID-19) para população em geral e profissionais de saúde 

 

ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CONTATO SOCIAL 

 

 

1. Pessoas idosas na comunidade 

As pessoas idosas da comunidade, com idade acima de 60 anos, especialmente 
aquelas portadoras de comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, doenças 
do coração, pulmão e rins, doenças neurológicas, em tratamento para câncer, 
portadores de imunossupressão, bem como as pessoas com 80 anos ou mais e 
com fragilidade precisam manter todas as medidas de precaução de contágio.   
Apesar da abertura do comércio a partir de 03 de julho de 2021, as medidas de 
restrição de contato e de distanciamento social permanecem indicadas para todos, 
principalmente para as pessoas mais vulneráveis. 
 
Pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência (ILPI) representam 
grupo de alto risco para complicações pelo vírus.  
• Desde o início da pandemia, para reduzir o risco de transmissão neste grupo 

recomenda-se evitar visitas, saídas da instituição e atividades coletivas. Em 
muitas ILPI os residentes não têm recebido visitas há mais de um ano e o seu 
bem-estar psicossocial está em risco.  

• Para autorizar a liberação de visitas na área interna da ILPI é preciso considerar: 
a epidemiologia na comunidade e a capacidade hospitalar local; esquema 
completo de vacinação dos residentes e funcionários; as instalações da ILPI e 
quantidade suficiente de EPIs. 

• Atualmente, uma alta proporção de funcionários e residentes da ILPI já se 
encontram com esquema vacinal completo contra COVID-19 observando-se 
expressiva redução do número de casos e de óbitos entre idosos 
institucionalizados. Este cenário permite maior flexibilização das atividades nas 
ILPI. 

•  Visitas de cuidados compassivos (para pessoas em fim de vida) devem ser 
permitidas em todos os momentos para qualquer residente (vacinado ou não), 
esteja a instalação em situação de surto ou não.  

• Entende-se por situação de surto a ocorrência de pelo menos 3 (três) casos 
suspeitos de COVID-19, com intervalo de até 14 dias entre o último dia de 
exposição a um caso confirmado e a data de início de sintomas do caso 
subsequente, OU um caso com RT-PCR para SARS-CoV-2. 

• Visitas à distância continuam permitidas, como por exemplo, quando as pessoas 
se veem da janela ou em espaço separado por grades e os visitantes não entram 
na instalação da ILPI. 

•  As ILPI devem demarcar espaços para as pessoas se sentarem na área de 
visitação (tanto interna quanto externa) e as pessoas não podem se aproximar 
umas das outras durante a visita para além do determinado. 
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• Moradores e visitantes podem passear juntos em área aberta.  

• O limite de quantos visitantes podem entrar, ou com que frequência, deve 
respeitar o número de residentes, o espaço e o tamanho das instituições. 

• Para reduzir o risco de transmissão do vírus durante a visita, recomenda-se ao 
visitante: 

• Evitar o transporte público, se possível; 

• Reduzir o contato com outras pessoas antes da visita, a fim de minimizar 
o risco de pegar o vírus sem saber; 

• Vacinar-se imediatamente quando elegível e realizar a visita somente– 
14 dias após completar o esquema da vacina contra o COVID 19; 

• Em todos os momentos: usar máscaras; observar o distanciamento 
social; lavar as mãos com frequência e evitar tocar o rosto ou boca.  

• Usar todos os EPIs que a instituição solicitar e mantê-los durante toda a 
visita. 
 

A liberação das visitas e das atividades coletivas acontecerá em fases, 
conforme apresentado abaixo na Figura 1. 
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Figura 1 

 

Onde: * O residente que sair da ILPI para passeios fora permanecendo por mais de 
3 dias, deverá permanecer em isolamento por 14 dias no retorno à ILPI

 

FASE 0  
SEM VISITAS - ILPI 
COM UM OU MAIS 
CASOS SUSPEITOS 
OU POSITIVOS DE 
RESIDENTES OU 

COLABORADORES 

 

 
 

VISITAS À DISTÂNCIA; 
NENHUMA VISITA NA 
ILPI É PERMITIDA, 
EXCETO CUIDADO 
COMPASSIVO 

 

 

FASE 1 
ILPI SEM CASOS 
POSITIVOS HÁ 

 14 DIAS 

 

CUIDADO COMPASSIVO; 

VISITA À DISTÂNCIA; 
VISITAÇÃO SOCIAL   
EXTERNA; VISITAÇÃO 
SOCIAL INTERNA COM 
DISTANCIAMENTO DE 1 
M ENTRE O RESIDENTE E 
O VISITANTECOM 
ESQUEMA VACINAL 
COMPLETO. 

 

 

 

FASE 2  
 ILPI NA FASE 1 

HÁ PELO 
MENOS 30 DIAS 

 

CUIDADO COMPASSIVO; 
VISITA À DISTÂNCIA; 

VISITAÇÃOSOCIAL INTERNA 
E EXTERNA COM 
APROXIMAÇÃO; 

ATIVIDADES COLETIVAS 
INTERNAS COM 
DISTANCIAMENTO DE 1 M 
ENTRE O RESIDENTE, 
VISITANTE E 
COLABORADORES COM 
ESQUEMA VACINAL 
COMPLETO; SAÍDAS PARA 
PASSEIOS COM RETORNO 
NO MESMO DIA. 

 

 

FASE 3  
ILPI SEM SURTO 

HÁ 60 DIAS 

 

 
CUIDADO COMPASSIVO; 

VISITA À DISTÂNCIA; 
VISITAÇÃO SOCIAL INTERNA E 
EXTERNA COM 
APROXIMAÇÃO; 
ATIVIDADES COLETIVAS 
INTERNAS, RESIDENTE, 
VISITANTE E COLABORADORES 
COM ESQUEMA VACINAL 
COMPLETO; 

SAÍDAS LIBERADAS PARA 
DORMIR FORA.MANTER 
ISOLAMENTO DE 14 DIAS APÓS 
SAÍDAS COM MAIS DE 3 DIAS* 
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Fase 0 – Sem visitas presenciais 

• No caso de ILPI com um ou mais casos suspeitos ou confirmados de Covid 
POSITIVO: 

• Recomenda-se que não sejam permitidas admissões de novos 
residentes; salvo exceções a serem discutidas com o CIEVS BH e com a 
Coordenação Integral de Saúde do Adulto e Idoso. Em situações 
excepcionais, o não acolhimento pode representar um risco mais grave 
para o idoso, nestes casos, realizar o RT PCR na admissão e manter o 
idoso isolado durante o surto; 

• Todos os movimentos de entrada e saída da ILPI devem ser minimizados 
tanto quanto possível e limitados apenas a circunstâncias excepcionais, 
como a visita a alguém em processo de fim da vida. 

• Essas restrições devem continuar até que o surto seja considerado terminado: 
pelo menos 14 dias após o início de sintomas do último caso positivo ou 14 dias 
após a data da coleta de exame com resultado positivo de indivíduo 
assintomático, sempre considerando a última ocorrência na ILPI. Isso significa 
que o residente deve usar máscara cirúrgica para prevenir a disseminação viral 
e não pode transitar em qualquer espaço onde haja residentes com suspeita ou 
confirmação de COVID-19. 

 
• ILPI sem surtos há 14 dias são elegíveis para reabertura em fases. Cada fase 

identifica tolerâncias máximas para atividades, mas as ILPI podem escolher ser 
mais restritivas e ter menos atividades do que o especificado.  

 
• Visitas compassivas ou realizadas à distância, separadas por grades ou janelas, 

sem que os visitantes entrem na ILPI, são permitidas em todas as fases 1, 2 e 
3, se puderem ser realizadas com segurança. 
 

Fase 1 - ILPI sem casos POSITIVOS entre 14 a 30 dias  

• As instalações devem ter: 
• Pessoal treinado presente para permitir o trânsito seguro dos residentes 

para o local de visitação designado e realizar a limpeza e desinfecção 
ambiental após cada visitação. 

• Equipamento de proteção individual (EPI) adequado para fornecer aos 
residentes, funcionários e visitantes, como máscara cirúrgica e álcool em 
gel para higienização das mãos, durante a visita e durante o trânsito de / 
para o local de visitação.  

•  Não serão permitidas visitas de pessoas que recusem o uso de máscara. 
 

Nas Fases 2 e 3 (Figura 1), são permitidas visitas às instalações internas, desde que 
cumpridos os seguintes requisitos:  

• Cumprir o protocolo para liberação de visitas apresentado a seguir. 
 

Requisitos para o Residente: 
• Usar máscara cirúrgica que cubra o nariz e a boca em todos os momentos no 

trânsito de / para o local de visitação e durante a visitação. 
• Na Fase 1, com exceção da pessoa de apoio essencial, o(a) residente deve 

guardar a distância de pelo menos 1 metro do(a) visitante, em todos os 
momentos. Se esta distância de segurança não puder ser mantida, deve-se 
utilizar outra barreira protetora.  
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• Na Fase 2, distância de 1 metro entre visitante e residente. Continuam sendo 
obrigatórios o uso de máscaras, exceto para idosos com condições que não 
permitam o uso, e a higienização das mãos antes desta aproximação. 

• Em caso de suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, o(a) residente 
não pode ser visitado(a), exceto para situações de cuidado compassivo. Neste 
caso, oferecer a comunicação por vídeo-chamada.  

 
Requisitos para o Visitante: 

• Usar uma máscara cirúrgica que cubra o nariz e a boca em todos os momentos 
no trânsito de / para o local de visitação e durante a visitação. 

• Na Fase 1, o(a) visitante deve guardar a distância de pelo menos 1 metro do(a) 
residente, em todos os momentos. Se esta distância de segurança não puder 
ser mantida, deve-se utilizar outra barreira protetora (Face Shields, pelo 
visitante).  

• Na Fase 2, é permitida maior aproximação entre visitante e residente, mas 
continuam sendo obrigatórios: o uso de máscaras, exceto para idosos com 
condições que não permitam o uso, e a higienização das mãos antes desta 
aproximação. 

• Em caso de o(a) visitante apresentar alguma suspeita (alteração da temperatura 
ou sintomas gripais) de infecção por COVID-19 ou recusar o uso da máscara, 
não permitir a visita. 

• Assinar termo de corresponsabilidade, comprometendo-se a informar 
imediatamente a ILPI caso ele(a) próprio(a) apresente sintomas ou tenha 
confirmação de Covid-19 nos próximos 14 dias após a visita.  

• Evitar o uso de dispositivos como celulares, devido à possibilidade de estarem 
contaminados.  

 
Requisitos para a ILPI: 
• Antes da visita, as ILPI devem estabelecer e manter um cronograma de 

visitação e desenvolver um processo de triagem de todos os visitantes quanto a 
sintomas e fatores de risco para exposição a COVID-19. 
 

• Procedimentos: 
• Funcionários, residentes e visitantes devem higienizar as mãos antes e depois 

da visita, e após qualquer toque no rosto ou cobertura / máscara facial; 
• Realizar a limpeza e desinfecção de todas as superfícies tocadas antes e depois 

de cada visita; 
• Manter registro de visitantes com informações de contato de todos os visitantes 

(visitantes internos ou externos) para permitir o rastreamento preciso dos 
contatos pela saúde pública, caso haja necessidade; 
 

• Local de visitação: 
• Reservar de preferência, um único local, consistente para visitação interna e 

próximo à entrada, para que os visitantes não transitem extensivamente por 
áreas residenciais. Este local também deve ser grande o suficiente para permitir 
que visitantes, residentes e funcionários mantenham o distanciamento entre si o 
tempo todo; 

• A visitação deve ocorrer idealmente em uma sala bem ventilada, com 
possibilidade de abertura de janelas se / quando possível para permitir a entrada 
de ar externo. 

• Locais para visitação (internos e externos) devem ser designados com 
antecedência, e permitir pelo menos 1 metro de espaço de forma consistente 
entre todos os visitantes, pessoal e residente, em todos os momentos da visita.  

• Os visitantes não devem circular por outras áreas da ILPI.  
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• Se a visita ocorrer no quarto do residente, mas o residente tiver um colega de 
quarto, o colega de quarto ou pessoa de referência deve consentir com a visita.  

• Enquanto a visita estiver em andamento, o colega de quarto deve usar máscara 
e, sempre que possível, manter distanciamento social e barreiras físicas. 

 
• Duração da visita: 
• A visita deve durar no máximo 30 minutos. É necessário reservar um intervalo 

de 30 minutos para a próxima visita para evitar aglomeração na área de 
desinfecção das mãos e para permitir a desinfecção adequada dos ambientes 
após a visita; 
 

 
A liberação de saídas dos residentes com seus familiares acontecerá nas fases 
2 e 3: 
● Na Fase 2, são permitidas saídas para passeios com retorno no mesmo dia, 

mantidos os cuidados durante o trânsito com uso de máscara e higiene frequente 
das mãos e ao retorno com banho e troca de roupas. 

● Na Fase 3, os residentes poderão sair para passar o fim de semana com 
familiares e amigos. Caso a saída perdure por mais de 3 dias, recomenda-se, 
por segurança, o isolamento por 14 dias. 

 
Suspensão das visitas 

As visitas poderão ser suspensas ou impedidas a qualquer momento, em virtude das 
seguintes condições: 
- Situação de risco epidemiológico, aumento do índice de transmissão da Covid-19, 
identificação de caso suspeito ou confirmado na ILPI; 
- Visitantes ou residentes com sintomas gripais ou com caso confirmado de Covid 
nos últimos 14 dias; 
- Nos casos de residentes confirmados de Covid, não serão permitidas admissões e 
a ILPI retorna à Fase Vermelha. 

 

2. Profissionais e cuidadores 

Idosos frequentemente são assistidos por profissionais de saúde e cuidadores. 
Caso os profissionais de saúde e cuidadores apresentem calafrios, dor de cabeça, 
coriza, distúrbios olfativos e gustativos, tosse e/ou dor de garganta e/ou dificuldade 
respiratória, acompanhados ou não de febre, serão considerados suspeitos de 
COVID-19.Deverão ser afastados imediatamente do trabalho, procederem à coleta 
de swab para RT-PCR e permanecerem em isolamento domiciliar por 10 dias a partir 
da data de início de sintomas, desde que apresente melhora dos sintomas e esteja 
há 24h sem febre, sem uso de antitérmicos; 
Todo profissional com sintomas deve ser testado. Para realização do teste, contatar 
o Centro de Saúde de referência da ILPI ou da sua residência, informando que é 
profissional da ILPI. 
 
Todos devem redobrar os cuidados com a higiene e medidas de etiqueta da tosse. 

 

3. A Adoção de Medidas de Prevenção de Contágio 

As medidas preventivas mais eficazes para reduzir a capacidade de contágio do 
coronavírus são relacionadas com a higiene. Assim, devem-se adotar rotineiramente as 
seguintes medidas de prevenção:  

● Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou com álcool em gel a 
70%.  
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● Evitar aglomerações. 
● Evitar contato com pessoas com sintomas de gripe (febre, tosse, espirros, falta 

de ar). 
● Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos sem lavá-las. 
● Evitar apertos de mão, abraços e beijos ao cumprimentar as pessoas. 
● Ao espirrar e tossir, cubra o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou com 

lenço de papel, em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos. 
● Identificar e realizar o isolamento respiratório das pessoas acometidas pelo 

vírus.  
● Garantir a vacinação de todos os residentes e funcionários. 
● Estimular a vacinação dos familiares, amigos, voluntários que frequentam a ILPI, 

de acordo com a fase de vacinação no município. 
 
Os profissionais de saúde deverão usar os EPI (equipamentos de proteção individual) 
no atendimento a pessoas sintomáticas. 

 

 

4. Indicação de Levar a Pessoa Idosa ao Serviço de Saúde 

A retomada das consultas de rotina deve ser acompanhada de todas as medidas de 
precaução de contágio como apresentadas na FASE  2.   

 

5.  Medidas de Isolamento  

Orientar-se pela Nota Informativa 001/2020 - Recomendações para pacientes e 
familiares sobre isolamento domiciliar devido à suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19), atualizada, disponível no site da PBH. 
 

6. Orientações Gerais  

A retomada de atividades de estágios e a atuação de voluntários será liberada a partir 

da Fase 2. 


