
 
 

 
NOTA INFORMATIVA – Diretoria de Assistência à Saúde DIAS/SUASA/SMSA 

 
ASSUNTO: Orientações sobre o cuidado à pessoa idosa em contexto de pandemia de 

Coronavírus (COVID-19) para população em geral e profissionais de saúde 
 

Baseado nos posicionamentos oficiais da Sociedade Brasileira de Geriatria sobre COVID-19 e no             

contexto epidemiológico de fragilidade dos idosos frente à doença, a Diretoria de Assistência à Saúde               

da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, recomenda: 

 

1. A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CONTATO SOCIAL PARA: 

 

1.1 - PESSOAS IDOSAS NA COMUNIDADE: 
● Todas as pessoas idosas, idade acima de 60 anos, da comunidade, especialmente aquelas             

portadoras de comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração,          

pulmão e rins, doenças neurológicas, em tratamento para câncer, portadores de           

imunossupressão entre outras. Ressalta-se atenção especial para todas as pessoas com 80            
anos ou mais e com fragilidade.  

As medidas de restrição de contato social incluem a suspensão imediata por tempo indeterminado de               

atividades fora de casa, inclusive: 

● Atividades culturais, religiosas, educativas ou de lazer, independente do número de pessoas; 

● Reuniões em grupo, inclusive grupos de convivência, grupos operativos; 

● Idas aos serviços de saúde para consultas eletivas ou especializadas; 

● Atividades esportivas nas academias da cidade, ginásios; 

● Passeios em shoppings, comércios e restaurantes; 

● Contato próximo com crianças; 

● Contatos com pessoas de qualquer idade com sintomas respiratórios; 

● Viagens nacionais ou internacionais. 

 

1.2 - PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS/RESIDÊNCIAS COLETIVAS/SERVIÇO DE 
RESIDÊNCIA COLETIVA: 

Pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência (ILPI) representam grupo de alto              

risco para complicações pelo vírus.  

Para reduzir o risco de transmissão neste grupo deve-se evitar visitas; saídas da instituição e               

atividades coletivas. 
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1.3 - PROFISSIONAIS E CUIDADORES 

Idosos frequentemente são assistidos por cuidadores e profissionais de saúde. 

Caso os profissionais apresentem sintomas gripais ou febre, eles não devem ir ao trabalho. Quaisquer               

profissionais que apresentem sintomas respiratórios devem evitar contato com os usuários por 10 dias              

a contar do início dos sintomas. Todos devem redobrar os cuidados com a higiene e medidas de                 

etiqueta da tosse. 

 

2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

As medidas preventivas mais eficazes estão descritas na Nota técnica n.04/2020 CIEVS que trata das               

recomendações.  

 

3 INDICAÇÃO DE LEVAR A PESSOA IDOSA AO SERVIÇO DE SAÚDE 

Na presença de suspeita da síndrome gripal, deve-se EVITAR encaminhar o idoso frágil para              

atendimento de urgência (pronto socorro, UPA, etc), onde o risco de contaminação é elevado e o                

acolhimento do paciente será conturbado neste momento. Recomenda-se o uso de sintomáticos para             

febre e mialgia e ficar atento aos sinais de alerta de complicações da doença, como confusão mental,                 

delirium, prostração, perda do apetite e, particularmente, dispneia. Nestes casos, o paciente deve ser              

avaliado pelo médico, que definirá o melhor tratamento. 

 

4 MEDIDAS DE ISOLAMENTO  

Orienta-se seguir as Recomendações para Pacientes e Familiares sobre Isolamento Domiciliar           
Devido à Suspeita de Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) de 09 de março de 2020. 

 

5 ORIENTAÇÕES GERAIS  

Até o momento não há recomendação para mudança de medicamento de uso contínuo como forma de                

tratamento para o COVID-019.  

Gerência de Atenção Primária à Saúde – GEAPS 
Gerência de Urgência e Emergência – GEURE 

Gerência de Assistência Farmacêutica – GEASF 
Gerência de Rede Complementar – GERRC 

Gerência de Apoio à Assistência à Saúde- GEIAS 
Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS 

Subsecretaria de Atenção à Saúde – SUASA 
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA/BH 
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