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Apresentação

Nesta cartilha serão abordadas orientações 
simples destinadas às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), em que foram 
inseridas recomendações de medidas protetivas 
e de controle que poderão ser adotadas durante 
a assistência aos residentes, principalmente com 
relação aos casos suspeitos ou com diagnóstico 
confirmado de COVID-19. 
As recomendações seguem as orientações 
divulgadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), pelo Ministério da Saúde, por meio 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), e pela literatura científica. 
Todavia, essas orientações poderão vir a ser 
complementadas com novas informações, 
documentos e notas técnicas atualizadas pelo 
Ministério da Saúde em nosso país, considerando 
que se trata de uma situação de pandemia com 
um microrganismo novo no mundo e, portanto, 
com poucas evidências sobre ele.
Além da divulgação de informações relevantes 
sobre a situação de pandemia pelo novo 
coronavírus, dirigidas aos gestores, profissionais e 
interessados no tema, nesta cartilha são ofertadas 
dicas e informações importantes sobre medidas 
de proteção à saúde para o bom funcionamento 
das instituições tanto no que se refere à prevenção 
contra a COVID-19, bem como para outras 
doenças e agravos que necessitam de um olhar 
dos dirigentes, da equipe de profissionais e 
cuidadores das pessoas idosas institucionalizadas. 

Vilani Medeiros de A. Nunes

Coordenadora do Grupo Longeviver/UFRN
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COVID-19 
INFORMAÇÕES 
GERAIS
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O que é a
COVID-19?
A COVID-19 é uma doença respiratória 
aguda, por vezes grave, causada pelo novo 
coronavírus (2019-Ncov ou SARS-CoV-2). 
O novo coronavírus surgiu em Wuhan,  
na China, no final de 2019. A doença, 
então de caráter local, disseminou-se  
por várias partes do mundo,  
tornando-se uma pandemia.
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O que sabemos
sobre o
coronavírus?
Os primeiros coronavírus humanos  
foram isolados pela primeira vez em 1937. 
No entanto, foi em 1965 que o vírus  
foi descrito como coronavírus,  
em decorrência do seu perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa.

Os coronavírus causam doença 
respiratória de gravidade variável,  
do resfriado comum à pneumonia fatal.

Há sete coronavírus humanos (HCoVs) 
conhecidos, entre eles o SARS-CoV (que 
causa síndrome respiratória aguda grave) 
e o SARS-CoV-2 (vírus que causa a 
doença COVID-19).

9
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Como o
coronavírus age?
A entrada do vírus no organismo  
acontece pelas mucosas dos olhos,  
do nariz ou da boca e atinge  
as vias respiratórias.

11



Como reduzir 
as chances de 
contaminação 
As orientações gerais para reduzir  
as chances de contaminação  
pelo Coronavírus são:

Não tocar olhos, 
nariz e boca sem  
antes higienizar  
(lavar as mãos  
com água e sabão  
ou álcool a 70%).

Evitar contato
com pessoas
doentes.

Evitar ambientes  
fechados (sem janelas  
ou com janelas fechadas), 
com pouca circulação de 
ventilação natural.

Evitar
aglomerações.

Evitar cumprimentar
com beijos no rosto,
apertando as mãos

ou abraçando.

Evitar longos 
períodos

sem beber água.

Evitar pegar as 
embalagens dos 

alimentos sem prévia 
higienização com álcool 

a 70º (na ausência de 
álcool a 70%, lavar as 

mãos após  contato com 
as embalagens).

12



Sinais e sintomas 
da COVID-19 
A COVID-19, na maioria dos casos,  
parece uma gripe comum, mas há sinais  
que servem como um alerta para buscar 
assistência. Vamos conhecer os sinais  
da COVID-19?

FEBRE 
ACIMA DE 
37ºC

FALTA DE AR

DOR DE
CABEÇA

REDUÇÃO
DO PALADAR

REDUÇÃO
DO OLFATO

DOR NO
CORPO

SENSAÇÃO
DE CANSAÇO

TOSSE

DIARREIA

Os sintomas 
mais comuns são
febre, cansaço 
e tosse seca.

zzz

 
Os sintomas podem aparecer  
entre 2 e 14 dias após a exposição 
 ao vírus. Isso se dá porque a 
incubação do vírus no corpo sem 
apresentar sintomas pode levar  
até 14 dias. 

 
A avaliação clínica e epidemiológica  

deve ser levada em consideração, uma 
vez que a febre pode não estar presente 

em alguns casos excepcionais (crianças, 
idosos, pessoas com imunossupressão ou 

que utilizaram antitérmicos). 

13



Algumas pessoas são infectadas, 
mas não apresentam sintomas. 
Essa situação torna mais importante 
adotar as medidas de prevenção à 
contaminação.

A maioria das pessoas  
(cerca de 80%) se recupera 
da doença sem precisar de 
tratamento especial. 

Uma em cada seis pessoas  
que contrai a COVID-19 fica 
gravemente doente e desenvolve 
dificuldade em respirar. 

Mediante sinais indicativos 
da forma grave da COVID-19 
(febre, dificuldade respiratória),  
é necessário buscar assistência  
nos serviços de saúde ou contatar  
os profissionais de saúde.

Quem tem o maior 
risco de desenvolver 
a COVID-19? 
Em geral, pessoas com doenças crônicas, 
como hipertensão arterial, diabetes, 
cardiopatias ou doenças pulmonares  
preexistentes, estão em maior risco por  
causa do comprometimento da resposta 
imune. A possibilidade da intensidade  
da replicação do vírus poderá levar a  
um comprometimento pulmonar  
agravando o quadro do indivíduo.

 
Todavia, lembre-se: 

 Todas as pessoas  
têm a possibilidade  

de ser contaminadas  
pelo novo coronavírus.

14



PESSOAS 
IDOSAS   
CICLO DE VIDA  
COM MAIOR 
VULNERABILIDADE  
À COVID-19  

15



Os idosos têm sido o grupo populacional 
indicado como o mais vulnerável.  Isso 
porque o risco de desenvolvimento da 
forma mais grave da doença acomete 
mais esse grupo, sobretudo, idosos que 
apresentam doenças do coração como 
hipertensão, além de diabetes, doenças 
renais, doenças pulmonares, câncer, 
situações de imunossupressão.

A imunossenescência (diminuição da 
capacidade do sistema imunológico)  
é um processo natural do envelhecimento, 
aumentando, de modo geral, a incidência 
de doenças infectocontagiosas em 
idosos como gripe, resfriados comuns e 
COVID-19.

Quando os idosos apresentam 
comorbidades (doenças como diabetes, 
hipertensão arterial, cardiopatia e doenças 
pulmonares), o risco de infecção e 
complicações aumenta.

16
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Fonte: Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças da China 
(CCDC), divulgado em 17/2/2020

taxa de mortalidade
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de 80

Pessoas com 
mais de 60 anos 
correm mais risco 
% de infectados que morreram  
em Wuhan, na China

A Organização Mundial da Saúde, 
a Revista Médica Britânica Lancet 
e o CCDC (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças da China) 
indicam que o novo coronavírus 
mata mais frequentemente  
as pessoas de 80 anos ou mais  
(14,8% dos infectados morreram). 

Se for analisado só o grupo  
acima de 60 anos, o índice  
de mortalidade chega a 8,8%  
(taxa 3,82 vezes maior  
que a média geral). 

Na média geral,  
a COVID-19 mata 
 2,3% dos infectados.

Na faixa etária dos 
70 a 79 anos, a taxa  
de mortalidade é de 8%. 

Portanto, pessoas adultas 
com mais de 60 anos 
têm maiores riscos de 
desenvolver as formas  
mais graves da COVID-19. 
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Como o idoso  
deve se prevenir  
da COVID-19? 

Adotando as mesmas 
medidas de prevenção 
indicadas a todos os 
ciclos de vida (crianças, 
adolescentes, adultos  
e idosos). 

Porém, é importante 
destacar a não suspensão 
dos medicamentos de que 
se faz uso rotineiro. 

18



O CONTEXTO DAS 
INSTITUIÇÕES 
DE LONGA 
PERMANÊNCIA  
PARA IDOSOS  
(ILPI) 
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As pessoas idosas residentes  
em ILPI são consideradas  
de alto risco para a infecção  
pelo coronavírus por,  
geralmente, apresentarem:

Um aspecto importante 
é o hábito frequente de  
ingerir pouca água.

DOENÇAS
CRÔNICAS

DOR DE CABEÇA
FEZES DURAS

OLHOS SEM BRILHO
POUCA URINA

CONVIVÊNCIA EM 
AGLOMERADOS

CONTATO 
FREQUENTE E 
DIRETO COM 
CUIDADORES, 
PROFISSIONAIS 
DA ASSISTÊNCIA 
E VISITANTES

IDADE
AVANÇADA

DIFICULDADES 
PARA REALIZAR 
ATIVIDADES DA 
VIDA DIÁRIA

CONFUSÃO
PERDA DE EQUILÍBRIO

PRESSÃO BAIXA
CANSAÇO

CORAÇÃO BATENDO RÁPIDO
DOR NOS MÚSCULOS

PERDA DE PESO

BOCA SECA
PELE SECA

Quais os 
sinais de 
desidratação?
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PRINCIPAIS 
CUIDADOS QUE 
DEVEM SER 
ADOTADOS  
NAS ILPI

21



Há uma diversidade de ações relacionadas ao 
funcionamento das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI) que devem ser instituídas. Essas ações 
perpassam a modificação de normas de funcionamento 
(restrição da entrada e circulação de pessoas, adoção 
de protocolos para orientar higienização de superfícies, 
higienização das mãos, cuidados a serem praticados pelos 
profissionais que trabalham nas ILPI como medidas de 
prevenção a transmissão); maior atenção às boas práticas 
na segurança alimentar; vigilância à saúde mental de 
profissionais e idosos residentes, bem como a vigilância 
de casos suspeitos da COVID-19.

22



Orientações 
aos gestores e 
profissionais da 
assistência 

As instituições para idosos deverão 
instituir políticas de licença médica, 
que não sejam punitivas, para permitir 
que profissionais e cuidadores que 
apresentem sintomas de infecção 
respiratória fiquem em casa.

Profissionais e cuidadores que  
tenham contato, fora da instituição,  
com pessoas com sintomas de infecções 
respiratórias ou, sabidamente, com 
COVID-19, não devem ter contato  
com os idosos residentes da ILPI,  
como também não devem circular nas 
mesmas áreas que esses idosos. 

Orientar os funcionários  
para realizar a correta e  

frequente higiene das mãos  
com água e sabonete líquido  

ou álcool em gel a 70%. 

Higienizar as mãos  
antes e depois do  

contato com os residentes. 

Higienizar as mãos  
antes e após contato com os  

dormitórios dos idosos. 

Higienizar as mãos após contato 
com superfícies ou equipamentos 

potencialmente contaminados. 

    Higienizar as mãos  antes e após  
o uso dos equipamentos  

de proteção individual (EPI).

23



Fornecer orientações atualizadas  
sobre a COVID-19 para profissionais/
cuidadores e familiares, reforçando  
a necessidade da adoção de medidas  
de prevenção e controle.

Permitir apenas o acesso de funcionários, 
profissionais de saúde em exercício de 
suas funções e órgãos fiscalizadores.

Restringir a visita de profissionais 
que prestam serviços periódicos e 
voluntários, como, por exemplo, 
cabeleireiros, podólogos, grupos 
religiosos etc. Caso seja estritamente 
necessário, a ILPI deve certificar-se de 
que nenhuma dessas pessoas apresenta 
sintomas de infecção respiratória, antes 
que entrem em contato com os idosos.

Intensificar as práticas sanitárias, 
higienizando ambientes e superfícies 

(barras de apoio, corrimões,  
maçanetas de portas, banheiros etc.).

Trocar roupas e sapatos ao chegar na ILPI 
antes de iniciar as atividades, reservando 

roupas e calçados limpos, para uso 
exclusivo dentro da instituição.

Suspender as saídas dos idosos  
da instituição, atividades em grupo 

(festas, cultos religiosos, mutirões 
acadêmicos e outros).
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Isolar idosos com sintomas de gripe 
(tosse, espirros, falta de ar) do contato 
com pessoas e buscar assistência nos 
serviços de saúde, comunicando o 
responsável pelo idoso e notificar ao 
serviço de saúde mais próximo da ILPI  
os casos suspeitos da COVID-19.

Contatar um serviço de saúde para 
viabilizar a melhor forma de realizar a 
vacinação (proteção contra a influenza) 
dos idosos e dos profissionais atuantes  
na ILPI.

Elaborar um plano de contingência  
para evitar a transmissão da COVID-19, 
de acordo com as peculiaridades da 
instituição e em conformidade com as 
orientações da ANVISA.

Supervisionar e orientar os processos 
realizados pelos profissionais, em todas 
as etapas dos cuidados diretos e indiretos 
aos idosos, ressaltando a importância do 
fiel cumprimento das normas técnicas 
estabelecidas pela legislação sanitária.
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Esclarecimentos 
sobre as orientações 
a gestores e 
profissionais da 
assistência 

Reduzir o tempo dos idosos  
nas áreas comuns da instituição para 
evitar aglomerações, garantindo a 
distância mínima de 2 metros entre eles. 
Devem-se estabelecer escalas para a saída 
dos idosos dos quartos, para locomoção 
em áreas comuns, banhos de sol etc.

Servir as refeições, de preferência, nos 
quartos dos idosos ou escalonar o horário 

das refeições de forma que uma equipe 
possa gerenciar a quantidade de pessoas 

(mantendo a distância mínima de 1 
metro entre elas), e para proporcionar 
o intervalo de tempo adequado para a 

limpeza e desinfecção do ambiente.

Os idosos com sintomas de  
infecção respiratória devem utilizar 

máscaras cirúrgicas (comuns),  
sempre que estiverem fora dos quartos. 

Deve-se priorizar a permanência  
fora dos quartos em horários  
diferentes  dos outros idosos,  

quando possível.

Suspensão  
de atividades  
em grupo.  

Isolar idosos com sintomas  
de gripe e comunicar ao  
responsável pelo idoso.  
Ficar atento ao surgimento de  
sintomas tais como febre, tosse e 
cansaço. Comunicar a Unidade  
de Saúde imediatamente.

26



Avaliar/monitorar diariamente  
os idosos quanto à presença de febre, 
sintomas respiratórios e outros sinais  
e sintomas da COVID-19.

Garantir a limpeza correta, diária,  
e sempre que necessário, das superfícies 
nas áreas comuns, dormitórios e outros 
ambientes utilizados pelos idosos.

Prover condições para higiene das mãos 
com água e sabonete líquido; lavatório/
pia com dispensador de sabonete líquido; 
suporte para papel-toalha; papel-toalha; 
lixeira com tampa e abertura sem  
contato manual.

Avaliar os sintomas de  
infecção respiratória dos idosos  

no momento da admissão na ILPI  
ou no retorno à instituição. Devem-se 

implementar práticas apropriadas de 
prevenção às infecções para os idosos  

que chegarem sintomáticos.

Reforçar a necessidade de 
garantir a ingestão de água  
(2 litros) pelos idosos.

Auxiliar os idosos  
que não conseguem  
higienizar as mãos.

27



Orientar e estimular os idosos e 
profissionais a realizar, frequentemente, 
a higiene das mãos com água e sabonete 
líquido ou álcool em gel a 70%.

vacinação (proteção contra a influenza) 

Certificar-se de que os profissionais  
e cuidadores que atuam na ILPI  

estejam com o calendário de vacinação 
sempre atualizado.

Certificar-se de que os idosos estejam 
com todas as vacinas em dia, conforme 

calendário de vacinação do idoso 
(definido pelo Programa Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde), 

principalmente as vacinas relacionadas às 
doenças respiratórias infecciosas.

No caso de necessidade de atualização 
do cartão de vacinação, verificar junto 

à Secretaria de Saúde, a possibilidade da 
vacinação ser realizada dentro  

da instituição, para evitar o  
deslocamento dos idosos.

Disponibilizar álcool em gel a 70%  
para a higiene das mãos nos corredores, 
nas recepções, nas salas de estar, nas áreas 
de lazer, nos consultórios, nos refeitórios, 
nos quartos dos idosos e em outras áreas 
comuns que existirem na instituição.

28



MEDIDAS A SER 
INSTITUÍDAS 
MEDIANTE 
PESSOAS IDOSAS 
COM SINTOMAS 
INDICATIVOS DE 
COMPROMETIMENTO 
RESPIRATÓRIO

29



No caso da ocorrência de idosos com 
sintomas respiratórios ou com suspeita 
(ou confirmação) de infecção pela 
COVID-19, deverá ser realizada a 
limpeza e desinfecção das superfícies, 
utensílios e produtos utilizados pelos 
idosos residentes.

Como fazer? 
Limpeza com água e sabão/detergente 
neutro seguida de  desinfecção.
A desinfecção pode ser feita com 
produtos à base de cloro, como o 
hipoclorito de sódio, álcool líquido 70% 
ou outro desinfetante padronizado pelo 
serviço, desde que seja regularizado 
junto à ANVISA.

Superfícies mais tocadas:  
maçanetas de portas, grades de proteção 

das camas dos idosos, cadeiras, mesas 
de cabeceira e de refeições, telefones, 

mesas, interruptores, corrimões e barras 
de apoio, acionadores de descargas nos 

banheiros, torneiras etc. 

Recomendam-se a limpeza  
e a desinfeção no mínimo  

duas vezes por dia.

Devem-se realizar a limpeza e a 
desinfecção de equipamentos 

(estetoscópios, esfigmomanômetros, 
termômetros etc.), produtos para saúde e 

utensílios (pratos, copos, talheres etc.) que 
tenham sido utilizados pelos residentes 

com sintomas respiratórios, com suspeita 
ou confirmação da COVID-19.

A desinfecção dos banheiros  
deve ser realizada com cuidado,  

uma vez que pode ocorrer diarreia 
como sintoma da COVID-19, havendo 
possibilidade de transmissão orofecal.

Recomendam-se a limpe

É de extrema importância viabilizar  
maior atenção à limpeza e à desinfecção  
das superfícies mais tocadas e dos banheiros. 
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Orientações em caso de tosse

Se tossir ou espirrar,  
cobrir o nariz e a boca com cotovelo 
flexionado ou lenço de papel.

Utilizar lenço descartável  
para higiene nasal (descartar 
imediatamente após o uso  
e realizar a higiene das mãos).

Realizar a higiene das mãos  
após tossir ou espirar.

Prover lenço descartável  
para higiene nasal dos idosos.

Prover lixeira com acionamento  
por pedal para o descarte de lenços.

Orientar os funcionários a ajudarem  
os idosos com dificuldade a  

aplicarem as orientações.

Afixar cartazes com instruções  
sobre higiene das mãos, higiene 

respiratória e etiqueta da tosse nos 
acessos e em locais estratégicos da 

instituição.
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Além dessas medidas, é indicado realizar 
uma avaliação sobre a gravidade 
da síndrome gripal nos idosos na 
perspectiva de monitorá-los diariamente. 
Isso é necessário porque, no início da 
COVID-19, os sinais e sintomas são 
similares aos de uma gripe ocasionada por 
outros vírus. 

IMPORTANTE

Deve-se ficar atento a sinais como febre 
e sintomas respiratórios para instituir 
medidas em tempo oportuno para 
intervenção.

Mas, como fazer isso? 

Para facilitar a identificação de sinais 
que requerem maiores cuidados, foi 
desenvolvido um checklist para auxiliar 
o atendimento da pessoa idosa com 
síndrome gripal (SG) relacionada ao 
coronavírus ou a outros vírus como o da 
influenza e o vírus respiratório sincicial. 
O checklist permite a estratificação 
da gravidade da SG, viabilizando uma 
conduta adequada em cada caso e em 
tempo hábil. Para facilitar a sua avaliação 
rotineira, recomenda-se colocá-lo na 
cabeceira da cama próximo ao idoso  
(Ver Quadro 1). 
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Checklist de sinais 
e sintomas da 
síndrome gripal (SG)  

Como funciona o checklist?
Ao avaliar a pessoa idosa, o realizador 
do exame (profissional de saúde ou o 
cuidador que estiver dando assistência 
ou prestando os cuidados ao idoso) deve 
marcar com um X os sinais e sintomas 
presentes na etapa 1. 
Em seguida, deve observar os sinais e 
sintomas presentes nas etapas 2 e 3. 
A partir disso, é obtida uma classificação 
da pessoa idosa em relação à gravidade 
dos sinais e sintomas gripais em leve 
ou grave. Mediante essa classificação, 
identifica-se a necessidade de isolamento 
(Sim/Não) e se os cuidados ao indivíduo 
devem ser instituídos na própria ILPI ou 
em um serviço de saúde.

Casos leves (síndrome gripal 
com sintomas leves, sem sinais de 
desconforto respiratório ou aumento 
de frequência respiratória – dispneia 
ou sinais e sintomas de gravidade): 
idosos que podem ser acompanhados 
completamente no âmbito da Instituição 
de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI)/Atenção Primária da Saúde (APS)/
Estratégia Saúde da Família (ESF) devido 
à menor gravidade do caso.

Casos graves (síndrome gripal que 
apresente sinais de desconforto 
respiratório ou aumento de frequência 
respiratória – dispneia ou os sinais e 
sintomas de gravidade): idosos que 
se encontram em situação de maior 
gravidade e, portanto, necessitam 
de estabilização na ILPI/APS/ESF e 
encaminhamento a Centro de Referência/
Urgência/Hospitais para observação 
24h ou intervenções que exijam maior 
densidade tecnológica.

IMPORTANTE  
A avaliação do idoso deve ser realizada 
diariamente para acompanhar a 
evolução da síndrome gripal.

Benefícios do checklist:  
Identificar rapidamente casos suspeitos 
de síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), constituindo uma 
importante ferramenta para instituir 
uma nova cultura de cuidado nas ILPI, 
contribuindo para redução da morbidade 
e mortalidade nos idosos residentes.

É importante destacar a  
importância da notificação dos casos.
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Como notificar um caso de síndrome 
gripal ou síndrome respiratória aguda 
grave como suspeito da COVID-19?

Pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível, em até 24 horas, a partir do 
conhecimento de caso que se enquadre 
na definição de suspeito, à unidade de 
saúde mais próxima da instituição em 
que a pessoa idosa estiver, para que sejam 
tomados os devidos encaminhamentos 
recomendados pelo Ministério da Saúde.  

A infecção humana pelo COVID-2019 
é uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Portanto, 
trata-se de um evento de saúde pública de 
notificação imediata. 

Todos os casos devem ser registrados 
por serviços públicos e privados, por 
meio do formulário eletrônico disponível 
no endereço http://bit.ly/2019-ncov 
dentro das primeiras 24 horas a partir da 
suspeita clínica.
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Sinais e 
sintomas

Etapa1: Características 
presentes na  
pessoa idosa

Etapa 2:  
síndrome gripal

Etapa 3: síndrome 
respiratória aguda 
grave (SRAG)-GRAVE

 Data (SG)-LEVE

*Febre (Temperatura 
corporal >37,8ºC) 

(   ) Sim Sim e de início súbito

(   ) Não Sim e de início súbito

*Tosse 
(   ) Sim Sim

(   ) Não Sim

Frequência respiratória
Como observar? 
Contar a frequência 
respiratória durante 1 
minuto, observando 
a expansão da 
caixa torácica e 
os movimentos 
abdominais, no 
momento da inspiração.

Eupneico (12-20 
mpm) – respiração 
normal

 
Taquipneico (>20 
mpm) – respiração 
aumentada

Sim

 
Bradpneico (<12 
mpm) – respiração 
diminuída

Saturação de SpO2 
<95% em ar ambiente

Como observar?  
Por meio do  
aparelho oxímetro

SpO2= Sim

*Falta de ar/dispneia 
(   ) Sim Sim

(   ) Não

*Sintomas respiratórios 
superiores (coriza e/ou 
obstrução nasal)

(   ) Sim Sim

(   ) Não

Quadro 1  
Checklist de sinais e sintomas 
da síndrome gripal (SG)
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 *Sensação de 
 cansaço/fadiga 

(   ) Sim Sim Sim

(   ) Não

*Dor no corpo 
/mialgia 

(   ) Sim Sim Sim

(   ) Não

Dor de cabeça 
/cefaleia 

(   ) Sim Sim

(   ) Não

Alteração  
do paladar 

(   ) Sim

(   ) Não

Alteração do olfato (   ) Sim

(   ) Não

*Diarreia (pouco 
comum) (   ) Sim

 (   ) Não

Hipotensão (pressão 
baixa: pressão sistólica 
abaixo de 90 mmHg e/ 
ou diastólica abaixo de 
60mmHg)
 

(   ) Sim Sim

(   ) Não

SINAIS E SINTOMAS 
DE ALERTA 
ADICIONAIS: 
• Piora nas condições 
clínicas de doenças de 
base; 
• Alteração do estado 
mental, como confusão 
e letargia; 
• Persistência ou 
aumento da febre 
por mais de 3 dias ou 
retorno após 48 horas 
de período afebril.

Sim

*Sinais indicativos da COVID-19

ESTRATIFICAÇÃO da Síndrome Gripal:  (   ) LEVE (   ) GRAVE

ISOLAMENTO: (   ) SIM    (   ) NÃO

ATENDIMENTO:  (   ) ILPI    (   ) HOSPITALAR
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MEDIDAS A SER 
INSTITUÍDAS 
MEDIANTE 
FUNCIONÁRIOS 
COM SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS 
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Solicitar que os funcionários  
façam uso de máscaras;

Afastá-los das suas atividades;

Encaminhá-los ao 
atendimento médico  
para elucidação diagnóstica,  
o mais brevemente possível;

Comunicar às autoridades sanitárias  
a ocorrência de suspeita de caso(s)  
de infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19).

Com relação ao uso de máscaras,  
é preciso que a máscara esteja 
apropriadamente ajustada à face  
para garantir sua eficácia e reduzir  
o risco de transmissão.  

Todos os profissionais devem ser 
orientados sobre como usar,  

remover, descartar a máscara,  
reforçando a necessidade de higienizar  

as mãos antes  e após o seu uso.
Como é o uso correto das máscaras?

Colocar a máscara cuidadosamente  
para cobrir a boca e o nariz e amarrar com 

segurança, para minimizar os espaços  
entre a face e a máscara;

Enquanto estiver em uso,  
evitar tocar na máscara;

Remover a máscara usando a técnica 
apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas 

remover soltando as amarras);

Após a remoção, ou sempre que tocar 
inadvertidamente a máscara usada,  

higienizar as mãos usando preparação 
alcoólica ou água e sabonete líquido  

(ou espuma);

Descartar imediatamente a máscara 
após a remoção, não sendo permitido 

reutilizar máscaras descartáveis;

Caso a máscara fique úmida,  
substituir por uma nova, limpa e seca.

38



IMPORTANTE

Na ocorrência de funcionários com 
diagnóstico confirmado de infecção pelo 
novo coronavírus (COVID-19):

De acordo com as normas vigentes,  
deve-se afastar o funcionário 
pelo prazo determinado por 
recomendação médica e reforçar  
a manutenção acerca da ventilação 
natural nos ambientes, diminuindo  
o uso de condicionadores de ar ao 
estritamente necessário.
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ALIMENTOS,  
COVID-19 E BOAS 
PRÁTICAS EM 
INSTITUIÇÕES 
DE LONGA 
PERMANÊNCIA 
PARA IDOSOS 
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É importante oferecer aos idosos 
alimentos seguros, reforçando as Boas 
Práticas de Fabricação e Manipulação de 
Alimentos de acordo com as legislações
 já vigentes (principalmente a RDC 216),  
e agregar o que dizem as Notas Técnicas 
nº 18/2020 e nº 23/2020.

Além disso, é importante lembrar que:

•  Uma alimentação variada, rica em 
vitaminas e minerais é indispensável para 
manutenção da saúde da pessoa idosa na 
resposta imunológica às doenças.

•  A lavagem frequente e correta das 
mãos é uma das estratégias mais efetivas 
para reduzir o risco de transmissão e de 
contaminação pelo novo coronavírus. 

Recomendações relacionadas ao 
recebimento de alimentos, tendo em 
vista a possibilidade de contaminação 
de manipuladores dos alimentos, 
profissionais que atuam nas ILPI e 
idosos residentes, mediante o contato 
com alimentos contaminados ou em 
embalagens contaminadas:

a)  Em relação ao recebimento  
de alimentos:
•  Verificar se a embalagem do produto 
está íntegra. 
•  Antes de guardar, lave as embalagens 
com água e sabão e borrife álcool 70% ou 
solução clorada (diluição de acordo com 
o fabricante).
•  Ovos devem ser armazenados em 
recipientes com tampa e sob refrigeração. 
•  Frutas, verduras e legumes que não 
puderem ser higienizados imediatamente, 
devem ter as embalagens trocadas. 
•  Estimular o aproveitamento integral 
dos alimentos para evitar o desperdício.
•  Para uma maior durabilidade, frutas, 
verduras, legumes, raízes e tubérculos 
podem ser cortados, porcionados e 
congelados. 
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•  Para desinfecção das superfícies, 
podem ser utilizados, por exemplo, 
solução de hipoclorito a 1%, ou seja, 
água sanitária na diluição recomendada 
no rótulo, álcool 70% (líquido ou em 
gel), e os próprios desinfetantes (seguir a 
orientação do rótulo).
•  Intensificar a higienização das mãos.
•  Não usar luvas de maneira aleatória. 
Deve ser avaliado se, por exemplo, apenas 
a lavagem adequada de mãos é mais 
efetiva e eficaz.
•  Avaliar caso a caso o uso de máscara 
pelos manipuladores de alimentos. 
Deverão ser seguidas as orientações do 
Ministério da Saúde, que recomenda o 
uso de máscara cirúrgica e N95/PFF2 
prioritariamente para profissionais da 
saúde. A confecção e o uso correto de 
máscaras caseiras estão descritos na Nota 
Informativa nº 3/2020.
•  Reforçar as medidas necessárias para 
garantir que todos os colaboradores 
estejam procedendo adequadamente. 
•  Intensificar os esforços de limpeza e 
desinfecção de ambientes. 

b)  Quanto à higienização de frutas, 
hortaliças, verduras e legumes 
consumidos crus:

•  Lave bem em água corrente.
•  Em seguida, deixe de molho em 
solução de hipoclorito de sódio a 1% 
(água sanitária), respeitando a diluição e 
tempo recomendado pelo fabricante.
•  Enxague bem em água corren      te.
•  Retire o excesso da água e seque com 
papel toalha.
•  Guarde em recipiente fechado 
e mantenha sob refrigeração até o 
momento de consumi-lo.

c)  Quanto às boas práticas  
relacionadas aos alimentos,  
são reiteradas recomendações já 
abordadas neste material:

•  Avaliar a rotina de higienização de 
instalações, equipamentos, móveis e 
utensílios, dando ênfase à higienização 
de superfícies de maior frequência de 
contato como maçanetas, corrimões, 
entre outros.
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SAÚDE MENTAL  
EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS
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Quais fatores podem contribuir  
para um envelhecimento com  
redução da qualidade de vida?

•  Situações de desamparo e  
desestímulo ocasionadas pela 
percepção de não se sentir  
cuidado e acolhido 

•  Doenças Crônicas

•  Falta de suporte na família,  
levando a situação de abandono

O bem-estar psicológico e o 
contentamento na velhice estão 
relacionados com o envolvimento 
social, a saúde, a longevidade, o 
bem-estar físico e o equilíbrio entre 
as aspirações e as realizações para a 
vida. Além disso, praticar atividades 
educativas, motivacionais, voltadas 
a promoção e proteção da saúde são 
importantes para o fortalecimento das 
capacidades cognitivas de pes    soas 
idosas, aumentando as chances de um 
envelhecimento bem-sucedido.

E o que significa um  
envelhecimento bem-sucedido?

É o envelhecer com qualidade de vida. 

Quais fatores contribuem com a 
qualidade de vida em pessoas idosas?

•  Saúde

•  Relacionamento familiar

•  Suporte afetivo

•  Renda satisfatória

•  Participação social
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Nesse contexto, o indivíduo aprende 
a ter novos hábitos, como horários de 
banho, lazer, alimentação, medicação e 
atividades que possam melhorar a sua 
interação e o bem-estar físico, emocional 
e social. Além disso, recebe atendimento 
médico, alimento, higiene e segurança, 
favorecendo um envelhecimento mais 
bem-sucedido.

Idosos institucionalizados são mais 
introvertidos e apresentam maiores 
dificuldades quanto às habilidades 
sociais. Isso se deve ao fato de estarem em 
um ambiente que, frequentemente, não 
lhes possibilita atividades diversificadas, 
cabendo à instituição disponibilizar 
melhores condições de vida.

É imprescindível considerar que, com 
vistas a um atendimento focado no 
cuidado integral e especializado, as ILPI 
precisam se adequar às necessidades 
dos idosos, tornando o ambiente 
mais sociável, familiar e com atenção 
qualificada. Para tanto, essas instituições 
buscam realizar atividades coletivas 
para celebração de cultos religiosos, 
atividades manuais (escrita, desenho, 
pintura, artesanato, crochê, costura), 
jogos (xadrez, dama, dominó, baralho, 
jogos de tabuleiro em geral), festas 
comemorativas, prática de exercícios 
físicos, estímulo a visitas de familiares e 
amigos, bem como a passeios extramuros 
dos idosos residentes.

Mas o que significa qualidade de vida?

É o bem-estar relacionado à autoestima 
e ao bem-estar pessoal e abrange uma 
série de aspectos como a capacidade 
funcional, o nível socioeconômico, o 
estado emocional, a interação social, a 
atividade intelectual, o autocuidado, o 
suporte familiar, o próprio estado de 
saúde, os valores culturais, éticos e a 
religiosidade, o estilo de vida, a satisfação 
com as atividades diárias e o ambiente 
em que se vive. 

A ideia de residir em uma Instituição 
de Longa Permanência de Idosos (ILPI) 
está relacionada ao abandono familiar e 
desvalorização do indivíduo, o que pode 
repercutir negativamente na pessoa idosa 
em razão da preconcepção de abandono, 
bem como sua própria história de vida 
que desencadeou a institucionalização.

A institucionalização requer adaptação 
a uma rotina de horários, a dividir 
seu ambiente com desconhecidos 
e à distância da família. Apesar da 
estigmatização e das dificuldades de 
adaptação, as ILPI podem e devem 
constituir-se em um local favorável e 
adequado, contando com equipes de 
profissionais para acolher, cuidar e 
adaptar o idoso à nova realidade. 
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Mas....

Em tempo de uma pandemia como 
a COVID-19, doença que apresenta 
maiores chances de mortalidade em 
idosos e que, por isso, tem como medida 
de prevenção e controle o isolamento 
social, como é possível desenvolver 
estratégias de estímulo à saúde mental?

Estratégias para manter a interação com  
a família e aplicar o isolamento social

•  Falar com pessoas de quem gosta e em 
quem confia é uma das melhores formas 
de reduzir a ansiedade, a solidão ou o 
aborrecimento durante o período de 
isolamento. 

•  Para a escolha das melhores estratégias, 
é importante conhecer os idosos e suas 
preferências, estimulando atividades que 
possam ocasionar relaxamento e bem-
estar. 

Assim, indica-se aos cuidadores  
da pessoa idosa: 

•  Usar telefone, e-mail, mensagens, redes 
sociais para permanecer em contato 
com amigos e familiares. Indica-se, 
preferencialmente, realizar chamadas 
de vídeo pelo conforto de ver e ouvir 
pessoas queridas. O gestor da instituição 
deve sugerir às famílias dos idosos 
a suspensão das visitas presenciais e 
solicitar o acompanhamento periódico e 
frequente por meio de videochamadas.

•  Estimular os idosos a praticar 
ocupações durante o período de 
isolamento social, tais como ler, assistir a 
filmes, ouvir músicas, organizar pertences 
pessoais e fotografias, participar de 
grupos em redes sociais, entre outras.

•  Registrar fotografias dos idosos 
desenvolvendo atividades para o envio à 
família, ilustrando bem-estar do idoso de 
forma a tranquilizar familiares e amigos. 

•  Sugerir a escrita de diários como forma 
de estimular a expressão dos sentimentos 
para aqueles que gostam da escrita,

ATENÇÃO
 Para instituir essas estratégias, é 

essencial o cuidado atento à higienização 
das mãos e dos objetos utilizados na 

telecomunicação (computador, tablet, 
celular). Assim, gestores, profissionais de 
saúde e idosos residentes na ILPI devem 

estar vigilantes em relação a  
esses cuidados básicos.

Em virtude da privação de contato físico 
direto por meio de beijos, abraços e 
encontros presenciais, é possível surgirem 
reações ocasionadas pelo isolamento 
social. Assim, é importante observar os 
profissionais que atuam nas ILPI e os 
idosos residentes.
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ANSIEDADE DESEJO DE
CONSUMIR ÁLCOOL

ALTERAÇÃO DOS 
HÁBITOS DE SONO

DESEJO DE CONSUMIR 
MEDICAMENTOS
PARA AUXILIAR NA
REDUÇÃO DAS REAÇÕES 
PERCEBIDAS

ALTERAÇÕES DE APETITE
(FALTA OU EXCESSO)

PREOCUPAÇÃO

MEDO

ANGÚSTIA

SOLIDÃO

FRUSTRAÇÃO

ABORRECIMENTO

ZANGA

DESESPERANÇA

IMPORTANTE: Se perceber nos idosos residentes reações de estresse, 
nervosismo ou ansiedade extrema, dificuldades em dormir, comer 
demais ou de menos, incapacidade em realizar as atividades do dia 
a dia ou desejo de consumir álcool e medicamentos para lidar com a 
situação, deve-se buscar conversar com a família e procurar o suporte 
psicossocial e da equipe de saúde.
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Durante o período de isolamento  
social, os idosos poderão 

apresentar possíveis reações de:



MANTER CONTATO COM 
FAMILIARES DO IDOSO 

ORGANIZAR  
CARAOQUÊ COM 

MÚSICAS ESCOLHIDAS 
JUNTO AOS IDOSOS

BUSCAR REALIZAR  
TAREFAS JUNTOS  

(ler um livro, desenhar, pintar, 
realizar trabalhos manuais, ver 
filmes, ou programas favoritos, 

jogar palavras cruzadas, quebra-
cabeças, “paciência”, organizar 
álbuns de fotografias, pintar as 

unhas e tingir os cabelos, cuidar 
de plantas, fazer orações)

ESTIMULAR PENSAMENTOS 
POSITIVOS E LEMBRANÇAS 
DE MOMENTOS DE PRAZER 
EM SUA VIDA

EXERCITAR O CORPO 
DE ACORDO COM AS 
POSSIBILIDADES DE  
CADA RESIDENTE

REALIZAR EXERCÍCIOS 
SIMPLES DE RESPIRAÇÃO 
(buscando inspirar, 
enchendo o pulmão de ar, 
e expirar, soltando o ar 
dos pulmões, de forma 
lenta e tranquila)

BUSCAR REALIZAR 
PEQUENOS MOVIMENTOS 
COM AS MÃOS PÉS, 
MOVIMENTAR A CABEÇA, 
BRAÇOS E PERNAS 
(buscar exercícios 
recomendados para sua 
capacidade física     e sob 
orientação dos profissionais 
de saúde da ILPI). 

O que fazer mediante a identificação  
dessas reações devido ao isolamento social?
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Orientações aos profissionais que atuam 
nas ILPI para reduzir o possível estresse 
relacionado ao isolamento social

Os profissionais de saúde e cuidadores de 
idosos de ILPI são profissionais expostos 
a situações que podem repercutir em 
desgaste físico e emocional. 

No contexto da pandemia, aumenta-se a 
possibilidade de desgaste do cuidador, 
uma vez que acrescido à realização de 
atividades repetitivas e rotineiras (auxiliar 
no banho; ida ao banheiro para auxiliar a 
pessoa idosa; auxiliar na troca de roupas; 
administrar medicamentos e auxiliar na 
ingestão de alimentos, entre outras), cujo 
esforço depende do nível de dependência 
funcional do idoso assistido, há o estresse 
ocasionado pelo isolamento social. 

Além disso, há a possibilidade de 
contaminação do cuidador, que, sendo 
um executor de um serviço considerado 
essencial, mantém suas atividades 
profissionais, estando mais exposto a 
contaminação. 

Uma vez contaminado, é possível 
transmitir a COVID-19 aos idosos, 
tendo por consequência a possibilidade 
de internação hospitalar e óbito, o que 
eleva a significativa tensão emocional. 
Assim, tais profissionais devem receber 
suporte e apoio para instituir atividades 
de relaxamento em seu cotidiano.
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VACINAS 
RECOMENDADAS 
PARA PESSOAS 
IDOSAS
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As vacinas recomendadas no calendário 
de vacinação do idoso, determinadas pela 
Sociedade Brasileira de Imunizações em 
conjunto com a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, são 4: 

GRIPE 
(Influenza) 

TÉTANO, DIFTERIA 
(Dupla Adulto – dT)  

HEPATITE 

PNEUMONIA 
(Pneumocócica)

Qual a importância da vacinação?

O ditado popular “melhor prevenir do 
que remediar” se aplica perfeitamente à 
vacinação. Muitas doenças comuns no 
Brasil e no mundo deixaram de ser um 
problema de saúde pública por causa 
das campanhas de vacinação realizadas 
na população. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) do nosso país dispõe de 
uma grande quantidade de vacinas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
preconizadas pelo Ministério da Saúde 
em nível nacional.  

Mas o que são vacinas?  

As vacinas são produtos biológicos que 
protegem as pessoas de determinadas 
doenças. São constituídas por agentes 
patógenos (vírus ou bactérias que  
causam doenças), previamente atenuados 
ou mortos, ou por fragmentos desses 
agentes. Sua função é estimular uma 
resposta imunológica do organismo, 
que passa a produzir anticorpos sem ter 
contraído a doença.
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VACINA CONTRA A GRIPE 
(Influenza)

Composição

Composta por vírus mortos. Por ser 
um vírus que muda, a cada ano, uma 
nova vacina é desenvolvida, pois sã    o 
levados em consideração os tipos de 
vírus que estão circulando no período, 
considerando os tipos de vírus que devem 
ser utilizados para fazer a vacina.

Quais os benefícios da vacina?

Proteção contra a influenza ou gripe, 
doença caracterizada por febre alta, 
calafrios, dor de cabeça, mal-estar, 
tosse seca e dor muscular e que pode 
gerar complicações como infecções 
respiratórias agudas. 

A vacina contra gripe não protege  
contra resfriados comuns, que são 
causados por outros tipos de vírus 
e normalmente se caracterizam por 
sintomas mais leves, sem febre.

Quando deve ser aplicada? 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda 1 dose da vacina a cada ano

Como é aplicada?

Por injeção via intramuscular na parte 
superior do braço – músculo deltoide.

Quem deve tomar?

Pessoas com idade de 60 anos e mais.

Quando é preciso tomar?

Uma vez por ano, entre os meses de abril 
e maio, quando acontece a campanha 
nacional de vacinação do idoso.
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VACINA CONTRA A PNEUMONIA 
(Pneumocócica)

Composição

Obtida a partir de substância purificada 
da bactéria causadora da pneumonia.

Quais os benefícios da vacina?

Proteção contra a pneumonia causada 
pelo pneumococo. A pneumonia é 
uma infecção respiratória grave, que se 
caracteriza por febre, tosse com catarro e, 
em muitos casos, precisa de internação, 
pod    endo levar a pessoa à morte, se não 
tratada adequadamente.

Quando deve ser aplicada? 

Em dose única, com necessidade  
de uma dose de reforço cinco anos  
após a primeira dose.

Como é aplicada?

Por injeção via intramuscular ou 
subcutânea na parte superior do braço. 

Quem deve tomar?

Pessoas com idade de 60 anos e mais, 
acamados e que residem em instituições 
fechadas como hospitais, casas de repouso 
e ILPI, por apresentarem mais riscos de 
contrair pneumonias. 

Quando é preciso tomar?

Durante as campanhas de  
vacinação destinadas aos idosos,  
entre abril e maio. 
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VACINA CONTRA DIFTERIA E 
TÉTANO (Dupla Adulta – Dt)

Composição

Fabricada com produtos de  
bactérias (toxinas).

Quais os benefícios da vacina? 

Proteção contra a difteria e o tétano. 
A difteria é causada por um bacilo que 
produz uma substância tóxica, que atinge 
as amídalas, a faringe, o nariz e a pele, 
onde provoca placas branco-acinzentadas. 
É transmitida, por meio de tosse ou 
espirro, de uma pessoa contaminada  
para outra. 
O tétano é uma infecção, causada por 
um bacilo que produz uma substância 
que entra no organismo por meio de 
ferimentos ou lesões na pele (tétano 
acidental) e atinge o sistema nervoso  
central. Caracteriza-se por contrações 
e espasmos, dificuldade em engolir e 
rigidez no pescoço.

Como é aplicada?

Por injeção via intramuscular, na parte 
superior do braço – músculo deltoide – 
ou no vasto lateral da coxa.  
Pessoas não vacinadas devem tomar três 
doses (zero, dois, quatro meses). 
Pessoas que já foram vacinadas com as 
três doses devem tomar uma dose de 
reforço a cada dez anos.

Quem deve tomar?

Pessoas com idade de 60 anos e mais.

Quando é preciso tomar?

Adultos que nunca tomaram a vacina 
podem tomar em qualquer idade, 
seguindo o esquema do Ministério da 
Saúde. 
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VACINA CONTRA 
HEPATITE B     

Composição

Antígeno recombinante de superfície do 
vírus purificado.

Quais os benefícios da vacina? 

Proteção contra a hepatite B, 
caracterizada como uma doença causada 
por vírus e que acarreta inflamação do 
fígado.

Como é aplicada?

Por injeção via intramuscular na parte 
superior do braço – músculo deltoide 

Quando é preciso tomar?

São três doses. O esquema clássico é 
de 0, 1 e 6 meses. Adultos pertencentes 
a grupos considerados de risco para a 
aquisição da infecção também devem ser 
vacinados.
Adultos que nunca tomaram a vacina 
podem tomar em qualquer idade, 
seguindo o esquema do Ministério da 
Saúde. 

55



IMPORTANTE SABER

As vacinas podem e devem ser tomadas, 
mesmo quando a pessoa idosa estiver 
com resfriados comuns, fazendo uso  
de medicamentos ou apresentarem 
doenças de pele.

AS VACINAS CAUSAM REAÇÕES?

Sim. Algumas reações passageiras e leves 
podem surgir após as vacinas serem 
administradas, como febre, cansaço, dor 
e vermelhidão local. Isso ocorre devido 
à estimulação da vacina na produção 
dos anticorpos para a defesa do nosso 
organismo.  

56



Vacina Proteção 
contra

Número 
de doses

Idade 
recomendada

Intervalo  
entre doses Via de 

administração 
/local de 
aplicação

Esquema
básico Reforço Recom. Mín.

Influenza Influenza 1 dose Dose anual 60 anos --- --- Intramuscular,  
no músculo deltoide

Pneumocócica 
23-valente (1)

Meningites 
bacterianas, 
Pneumonias

1 dose

Se necessário
5 anos após 1ª 

dose 60 anos --- --- Intramuscular,  
no músculo deltoide

Difteria, 
Tétano (dT)

Difteria
Tétano

Iniciar ou 
completar 
3 doses, de 
acordo com 

histórico 
vacinal

A cada 10 
anos. Em caso 
de ferimentos 

graves, deve-se 
reduzir esse 

intervalo para 5 
anos.

---
60

dias
30

dias
Intramuscular , 
deltoide, vasto 
lateral da coxa , 
dorso glúteo)

Hepatite 
B (HB 

recombinante)
Hepatite B

Iniciar ou 
completar 
3 doses, de 
acordo com 

histórico 
vacinal

--- ---

2ª dose: 1 
mês após 
1ª dose; 

3ª dose: 6 
meses após 

1ª dose

2ª dose: 1 
mês após 

1ª; 3ª dose: 
4 meses 

após
1ª dose

Intramuscular, no 
músculo deltoide

Febre Amarela
(Atenuada) (2)

Febre 
Amarela Dose única

Reforço, caso 
a pessoa tenha 

recebido 
uma dose da 
vacina antes 

de completar 5 
anos de idade

--- --- --- Subcutânea, na 
região deltoidiana

VACINAS RECOMENDADAS 
PARA PESSOAS IDOSAS 

FONTE: Ministério da Saúde. Disponível em:  
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Calendario-Vacinao-2020-Adulto-Idoso.pdf

(1) Esta vacina está indicada para pessoas a partir dos 60 anos de idade em condições clínicas especiais 
(acamados, hospitalizados ou institucionalizados) e população indígena a partir dos 5 anos de idade.

(2) A recomendação de vacinação contra a febre amarela é para todo o Brasil, devendo seguir o 
esquema de acordo com as indicações da faixa etária e situação vacinal. Para pessoas com 60 anos 
e mais, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação de acordo com o cenário 
epidemiológico da doença.

*Pode variar de acordo com fabricante. Verificar indicação na Instrução  
Normativa do Calendário Nacional de Vacinação
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ALGUMAS 
PALAVRAS  
PARA APRENDER
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Sistema Único de Saúde (SUS)  
É um dos maiores e mais complexos 
sistemas de saúde pública do mundo, 
abrangendo desde o simples atendimento 
para avaliação da pressão arterial, 
por meio da atenção primária, até o 
transplante de órgãos realizados em 
grandes hospitais públicos que fazem 
parte desse sistema de atendimento e 
vigilância em saúde, garantindo acesso 
integral, universal e gratuito para toda 
a população do país. Compreende uma 
rede de profissionais e espaços públicos 
que cuidam da saúde da população 
brasileira. A rede que compõe o SUS é 
ampla e abrange tanto as ações quanto 
os serviços de saúde. Engloba a atenção 
primária, média e alta complexidades, 
os serviços de urgência e emergência, a 
atenção hospitalar, as ações e serviços das 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e 
ambiental e a assistência farmacêutica.

Ministério da Saúde 
Gestor nacional do SUS que formula, 
normatiza, fiscaliza, monitora e avalia 
políticas e ações, em articulação com o 
Conselho Nacional de Saúde. Integram 
sua estrutura: Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), Agência Nacional 
de Saúde (ANS), Instituto Nacional do 
Câncer, hospitais federais, entre outros.

Epidemia
É o momento em que muitas pessoas 
ficam doentes ao mesmo tempo em um 
lugar. Quando acontece no mundo todo, 
chama-se pandemia. 

Pulmões
São responsáveis pela nossa respiração 
e por filtrar o ar. Ficam dentro do peito, 
perto do coração. É uma parte do nosso 
corpo bastante afetada pela COVID-19.
 
Organização Mundial da Saúde (OMS)  
É uma organização mundial que observa 
a pandemia do coronavírus e ajuda 
os países a tomar decisões e divulgar 
informações. 

Propagação 
É quando o vírus se espalha pela 
população. 

Diagnóstico 
É um teste que os médicos fazem no 
paciente para saber se ele tem uma 
doença, como a COVID-19. 

Sintomas
São os sinais que nosso corpo dá quando 
temos uma doença. 

Doenças autoimunes
Nosso corpo é cheio de defesas naturais 
que nos protegem de muitas doenças. 
Mas a doença autoimune diminui a 
nossa capacidade de nos defendermos 
naturalmente de vírus, bactérias ou 
outros microrganismos. 

Microorganismos
Seres pequeninos, minúsculos, que não 
se consegue enxergar. Só podem ser 
vistos com o uso de microscópios em 
laboratórios.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

Recomenda-se que as orientações contidas 
nesta cartilha sejam impressas e expostas 
nos locais de maior circulação da ILPI.
Necessária se faz a adequação de práticas 
coletivas que contribuam para orientar os 
profissionais, familiares e cuidadores das 
pessoas idosas, em especial na adequação 
e busca para a qualificação do cuidado 
ofertado às pessoas idosas.
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