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ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) NO CENTRO GERIÁTRICO 

LAR FREI ZACARIAS (BELO HORIZONTE/MG) 

 

Introdução: 

 

A Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo novo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2, se propagou rapidamente ao redor do mundo e tem feito 

muitas vítimas, principalmente entre idosos. As evidências disponíveis até o momento, 

apontam que essa doença apresenta letalidade elevada entre indivíduos idosos (pessoas 

com 60 anos ou mais). Deste modo, o Lar Frei Zacarias implementou medidas de 

prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os residentes, seus 

cuidadores e demais profissionais que atuam nesses estabelecimentos sejam infectados 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).  

Até o momento, os sinais e sintomas da COVID-19 mais comuns incluem:  

• Febre;  

• Tosse;  

• Falta de ar.  

No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir:  

• Dor de garganta;  

• Diarreia;  

• Anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato);  

• Mialgia (dores musculares, dores no corpo); 

• Cansaço ou fadiga. 

Portanto, para evitar a entrada do SARS-CoV-2 na instituição e para prevenir e 

controlar a sua disseminação, o Lar Frei Zacarias adotou as seguintes medidas, que caso 

necessária e frente novos estudos e recomendações poderão vir a serem atualizadas. 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO: 

 

- Realizar a limpeza de todos os ambientes com solução 

desinfetante regularmente, higienizando as maçanetas, os 

corrimãos, os acessórios de uso, como apagadores e 

elevador, bem como todas as superfícies metálicas com 

álcool 70% a cada duas horas. 

- A limpeza deverá ser realizada com solução de duas 

colheres de água sanitária para cada 500ml de água. 

- Retirada frequente e constante dos lixos, com troca dos 

sacos e descarte responsável dos mesmos. 

- Manter os ambientes bem ventilados e arejados, 

mantendo-se as janelas e portas abertas. 
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- Colocar dispensadores com álcool em gel em 

locais de fácil acesso à equipe e aos acolhidos para 

que façam uso sempre que necessário. 

- Montagem de quarto para isolamento, em caso de 

suspeita de contaminação por COVID-19, no 

primeiro e segundo andar da instituição. 

 

2. PROFISSIONAIS E CORPO TÉCNICO: 

 

- Inicialmente, fora designada a RT da Instituição 

para elaborar, implementar e acompanhar as 

medidas de prevenção e controle da disseminação 

do SARSCoV-2 na instituição. Devendo o gestor ou 

responsável legal pela ILPI apoiar todas as etapas 

dessas medidas. 

- Todos os profissinais devem ser capacitados sobre as medidas de prevenção e controle 

de disseminação do vírus SARS-CoV-2 dentro da instituição. 

-  Medir a temperatura dos profissionais todas às manhãs e noites - período que 

compreende o início e o fim do plantão -, através de termômetro infra vermelho. Caso a 

temperatura ultrapasse 37.5°, o profissional é orientado a não assumir o plantão e procurar 

atendimento médico imediatamente.  

- Para garantir suporte médico aos funcionários, Dr. Athos, médico da instituição está 

dando suporte com acompanhamento e consulta de todas as demandas que os 

profissionais venham a ter, para evitar que o mesmo vá a uma unidade de saúde, sem real 

necessidade. 

- Uso obrigatório dos EPI's (luvas, máscaras, e outros). Para tal, foram entregues 4 

(quatro) máscaras de pano para cada funcionário, de acordo com a orientação de 

confecção do Ministério da Saúde, bem como o fornecimento de máscara cirúrgica. 

- Treinamento com profissionais de saúde e corpo técnico sobre lavagem das mãos e 

higienização com álcool em gel, fornecimento de uniformes para cada funcionário para 

que seja realizada troca de roupa antes de iniciar cada plantão, bem como mudança de 

fluxo de entrada e saída de funcionários, centralizando a entrada apenas pelos fundos para 

que sejam realizados todos os procedimentos de higiene necessários. 
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- Realização de treinamento sobre uso e cuidados corretos, 

com orientação sobre a obrigatoriedade de uso durante todo 

o plantão.  

- Funcionário contratado, treinado e orientado para a função 

de recepção com tarefas estritas para com o tratamento de 

entregas e entradas na Instituição.  

• Questionar aos entregadores/repositores na chegada da 

instituição sobre sintomas de infecção respiratória e sobre 

contato prévio com pessoas com suspeita ou com COVID-

19 confirmada.  

• Não permitir que entregadores/repositores que 

apresentarem qualquer sintoma respiratório ou que tiveram 

contato prévio com pessoas com suspeita ou com COVID-

19 confirmada entrem nas dependências da ILPI ou tenham 

contado próximo com os residentes.    

• Antes de entrarem nas instalações da IPLI, orientar aos entregadores/repositores: o 

Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para 

higiene das mãos, antes e após a entrada na área dos residentes, e sempre que tocarem na 

boca, olhos e nariz.  

• Usar a máscara de tecido durante todo o tempo que estiverem na ILPI.  

 • Realizar a etiqueta da tosse/higiene respiratória. 

- Reforma completa da área de preparo para início das atividades dentro da Instituição, 

com banheiro e vestiário. 

- Foi entregue, para cada funcionário 1 (um) par de sapato profissional, antiderrapante 

com treinamento e orientação para seu uso apenas dentro da instituição. Sendo 

expressamente proibido o uso de qualquer outro tipo de sapato durante o plantão. 

- Cautela quanto a exigência e o 

cumprimento de horários. 

- Quanto ao deslocamento - orientação do 

uso moderado e aos que possível for home 

office. 

- Afastamento de funcionários com 

sintomas de gripe, gestantes e setor 

administrativo, como forma de minimizar a 

possível disseminação do vírus dentro da 

instituição. 

 

3. MORADORAS DO LAR: 

 

- Formação permanente e continuada sobre os métodos de prevenção e cuidado pessoal, 

com palestras, debates e diversas práticas assistidas.  
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-  Aferição de temperatura de todas as moradoras acolhidas às 08:00 e às 20:00h. Se 

qualquer uma das acolhidas apresentar temperatura acima de 37.5°, o médico da 

instituição será acionado imediatamente e o protocolo de isolamento iniciado. 

- Todas as residentes estão com todas as vacinas em 

dia, principalmente as relacionadas às doenças 

respiratórias infecciosas, conforme calendário de 

vacinação do idoso, definido pelo Programa Nacional 

de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e com o 

Cartão de Vacinação para o Idoso atualizado. 

-  Suspensão das saídas da unidade para atividades 

externas não essenciais, atendendo à recomendação 

do Ministério da Saúde de isolamento social.    

-  Planejamento das atividades e rotinas que 

propiciem as moradoras permanência ao ar livre. 

Realizando demarcação da área externa para 

circulação das idosas, separadamente dos 

funcionários. 

- Reduzir o tempo de permanência dos residentes nas áreas comuns da ILPI para evitar 

aglomerações, garantindo a distância mínima de 1 metro entre eles. Deve-se estabelecer 

escalas para a saída dos idosos dos quartos para locomoção em áreas comuns, banhos de 

sol, etc. Esses itens são importantes para a saúde e bem estar dos idosos, no entanto, 

devem ser definidos horários e escalas para que haja um número limitado de idosos nas 

áreas comuns (principalmente no refeitório).  

- Recomendações para o uso de máscaras faciais por todas as pessoas, enquanto estiverem 

na ILPI. As residentes em quartos individuais não necessitam de uso de máscara enquanto 

estiverem dentro de seus quartos. 

- As máscaras faciais devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.   

 

3.1 MEDIDAS DE ISOLAMENTO DENTRO DA 

INSTITUIÇÃO: 

- Neste momento, a instituição dispõe de 2 quartos 

individuais, com portas fechadas, bem ventilados e com 

acesso fácil ao banheiro para o isolamento das 

residentes nas seguintes situações: 

• Recém-admitidos na instituição. Para o bom 

andamento do processo: todas as novas 

institucionalizações estão sendo testadas pré-admissão, 

por 2 vezes (quando da consulta médica e 3 dias após a 

entrada). 

• Com suspeita de estar com COVID-19.  
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• Após retorno de uma internação hospitalar, por diagnóstico diferente da COVID-19. 

Nesse caso, recomenda-se que sejam mantidos em observação por 14 dias.  

 

4. FAMILIARES, VOLUNTÁRIOS E OUTROS: 

 

- Cancelamento de todas as atividades comunitárias (visitas, reuniões, comemorações, 

oficinas, etc).   

- Pagamentos mensais e outros acertos: apenas por Transferência Bancária. 

- Comunicação permanente por telefone e pelas mídias sociais, com familiares e 

voluntários, mantendo a recomendação de suspensão de visitas e proporcionando contato 

para manutenção dos vínculos. Bem como orientar e esclarecer sobre todas as medidas 

adotadas na instituição para a prevenção da doença em andamento, para que não ocorram 

contaminações.  

- Disponibilização da equipe técnica para esclarecimento de dúvidas aos familiares e 

demandas que vierem a surgir por parte das idosas, da instituição e do familiar. 

 

Toda as orientações estão baseadas no PROCESSO Nº 71000.018129/2020-74 

das Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional 

emitidas pelo MINISTÉRIO DA CIDADANIA e atualizado pela NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020. 

 

 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020 

 

 

 

 

Dr. Athos Victor Gomes – Médico 

 

Núbia Izabely Pereira de Oliveira – Responsável Técnica 

 

Marcelo Manoel Sobrinho - Coordenador 

 

 

 


