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RELATÓRIO DE AÇÕES 
 
Atividade:Memória do encontro com Dirigentes 

Local:Online 
Data:07/03/2020 
Responsável pela ata:Adriana Ribeiro 

 

1- Alessandra Borgens/IGAP 

2- Adriana /CeMAIS 

3- Adriane/Cidade Ozanam 

5- Alexandrina/As Sempre Vivas 

6-Aline/Recanto Feliz 

7-Aline/Santa Gema 

8-Aline/CeMAIS 

9- Conceição/ Lar Santa Rita de Cassia 

10-Cristiane/Benedito Venâncio 

11-Daniele/Lar da Vovó 

12- Danila Conceição/Lar Dona Paula 

13-Dayane/CeMAIS 

14-Delânzia/CeMAIS 

15-Elizabethe/ Santa Rita de Cássia 

16-Fabiano/Santo Antônio de Pádua 

17-Fatima/Lar Cristo Rei 

18-Ildete Gomes/Santo Antônio de Pádua 

19-Ivanilde/São Jose 

20- José Maria/Amor Fraterno 

21-José Marinho/Recanto dos Amigos 

22-Juliana Rabelo  

23-Juliane/CeMAIS 

24-Karla Giacomin/Sec.Municipal de Saúde 

25-Katia/Lar Santa Maria  

26-Lorrane/Amor Fraterno 

27-Maira/Rep. Nossa Senhora da Abadia 

28-Marcela Giovanna/CeMAIS 

29-Marcelo/Frei Zacarias 

30-Maria Aparecida/Frei Otto 

31-Maria Beatriz/Cons. Municipal do Idoso 

32-Maria Isaura/Lar da Vovó 

33-Marisa Seaone/PGM 

34-Natalia/CeMAIS 

35-NataliaFerri/GGSAC/SMASAC/PBH 

36-Nilza/Santa Zita 

37-Pamela/CeMAIS 

38-Patricia/Casa das Vovós 

39-Paula Chacon/Cons. Municipal do Idoso  

40-Pedro /Frei Otto 

41-Raphaela/Nossa Senhora da Saúde 

42-Rodrigo/Bom Jesus, Clotilde Martins, 

Santa Tereza Santa Terezinha, Santa Rita 

1. Participantes identificados 
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43-Rosangela de Araújo/N. Senhora da Saúde 

44-Rosani Cunha/Recanto Feliz 

45-Solange/Dona Paula 

46-Suzana Helena/NACJ 

47-Talita/Santa Gema 

48-Tania/Vigilância Sanitária 

49-Tatiana Silva  

50-Terezinha/ Rep. Nossa Senhora da Abadia 

51-Valda/CeMAIS 

52-William/ Lar Clotilde Martins 

53-Zilda /Padre Leopoldo Mertens 

 

1. Acolhimento e boas-vindas aos participantes 

 Em reunião online ocorrida em 7 de abril de 2020, Marcela Giovanna, Diretora do CeMAIS 

deu boas-vindas à Karla Cristina Giacomin, Médica Geriatra, membro da Coordenação de 

Atenção à Saúde do Idoso da PBH, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública e 

Envelhecimento–NESPE-FIOCRUZ/UFMG e consultora da Organização Mundial da 

Saúde–OMS no eixo ‘Políticas de Saúde dos Idosos’. Aos demais presentes, a acolhida foi 

em tom de agradecimento por estarem juntos em uma boa intenção, fortalecendo esse 

momento de intersetorialidade para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus. O 

encontro teve início às 14h e contou com a presença de mais de 50 representantes das 

Instituições de Longa Permanência filantrópicas ILPIs de Belo Horizonte. Entre os 

presentes, Maria Beatriz Pereira Cartacho, Paula Chacon, do Conselho Municipal do Idoso–

CMI e Tânia Patrícia Campos, Fiscal da Vigilância Sanitária. Transcorrida as boas vindas, 

cada instituição se apresentou e foram colocadas as questões relacionadas à prevenção de 

contágio do vírus do Covid-19 nas ILPIs. Assume a palavra Karla Giacomin.  

 

2. Pontos de destaque da fala de Karla Giacomin:  

 Este é o momento de prevenir o contágio da doença para não perder tempo nem vidas. 

Todos devem estar convencidos da importância se manter a etiqueta de higiene dentro e fora 

das ILPIs. Ao menor sintoma gripal a pessoa deve ser isolada, seja o residente ou o 

funcionário da instituição. Tudo que puder ser feito, enquanto melhores práticas para evitar 

que o vírus chegue até uma ILPI, deve ser adotado. Deve-se sobretudo, garantir a blindagem 

das instituições, não deixando de suprir as suas necessidades diárias, “a vida continua”.  

2. Desenvolvimento 
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 Em termos de cuidado e saúde, serão oferecidos pelos órgãos competentes responsáveis 

pelas ILPIs, o que se tem de melhor para o idoso. Por isso, se faz urgente a vigilância dos 

contatos dentro das instituições favorecendo a detecção precoce dos casos.  

 

 O Conselho Municipal do Idoso está oferecendo um importante suporte: a verba destinada 

visa garantir uma retaguarda da equipe caso tenha algum sintomático. 

 

 Conforme a disponibilidade de cada lar, é preciso definir em suas escalas um “porteiro” para 

que seja treinado para filtrar todas as entradas nas instituições: pessoa com sintoma ou se 

teve contato com alguém sintomático ou sabidamente positivo pelo Covid-19, não deve ser 

permitida a entrada no Lar. 

 

 Não poderá ser permitido que nenhum objeto entre na casa de uma forma descuidada, tudo 

aquilo que for embalado, a embalagem deverá ser limpa e descartada, tudo deverá ser 

higienizado antes de ser colocado para dentro da ILPI. O que queremos é evitar que o 

contágio aconteça pelo toque. Os alimentos vão seguir as regras de higiene habituais, o que 

precisamos é de um cuidado a mais com relação a higiene das embalagens.  

 

 Existe uma dúvida muito frequente, se é permitido algum tipo de visita na instituição. Os 

órgãos Mundiais de Saúde orientam que existem algumas visitas que são essenciais. Como é 

o caso de uma visita a um idoso muito doente, em estado terminal, ou muito frágil. Esse 

parente poderá realizar a visita, pois é um caso excepcional. É importante, porém manter 

sempre os dispositivos de higiene das mãos e a orientação de distanciamento, além do 

rastreio dos profissionais por medição diária de temperatura, visitantes sintomáticos não 

deverão ser permitidos.  

 

 Outro ponto é se a instituição deverá receber novos internos, essa questão pode ter duas 

respostas: A resposta mais razoável é NÃO, estamos em um momento de surto, você está 

tentando proteger os internos e como não se sabe o histórico desse novo interno, ele poderia 

colocar os demais moradores em risco. Caso a instituição não possa impedir a entrada desse 
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novo interno, por motivos diversos, essa pessoa deverá permanecer em quarentena dentro da 

instituição em local isolado. Você precisa garantir que mesmo assintomático, ele não 

contamine outros moradores. Reforçando que o isolamento do idoso sintomático ou não 

deve ser em relação aos demais residentes da casa, ele não deve ser abandonado. Podem ser 

deixados cartazes informativos para se manter a distância e evitar o contato.  

 

O rastreio ativo diário é fundamental com todas as pessoas da casa: idosos, funcionários, 

visitantes. No rastreio, além da medição da temperatura para verificar se a pessoa está com 

febre, é preciso fazer as seguintes perguntas: “- Apresenta sintomas? Teve contato com 

pessoas com sintomas? Está gripado?”.  Se possível, adquirir termômetro infravermelho 

para dar maior agilidade. É importante que os resultados sejam anotados e comparados 

diariamente para identificar mudanças de temperatura. Não pode esperar que o idoso 

apresente febre alta para tomar atitudes. No caso dos adultos “normais” pode ser 

considerada febre a temperatura acima de 37,5º. Podemos considerar como suspeitos os 

casos de febre persistente chegando a 37,8º. Caso alguém apresente febre, não permitir a 

entrada na instituição.  

 

 É sabido da dificuldade de espaço nas organizações, no entanto o adequado seria ter um 

quarto com banheiro, porta e janela, para que as pessoas suspeitas possam ficar isoladas. A 

porta fica fechada e com as janelas abertas para que o local esteja bem arejado. O 

isolamento é do suspeito em relação aos demais idosos. Não pode deixar a pessoa sozinha, 

se sentindo desamparada. É importante manter a boa saúde mental do isolado. Os utensílios 

devem ser de uso pessoal e não devem ser compartilhados. As roupas de uso pessoal e de 

cama também serão individualizadas e deverão ser colocadas em um cesto de roupa suja 

com uma sacola plástica que será fechada para ser transportada dentro da instituição. As 

roupas podem ser lavadas com as das outras pessoas. 

 

É importante que fique claro para todas as equipes que o vírus tem uma letalidade baixa, 

mas um contágio extremamente alto. Assim, uma pessoa que estiver contaminada pode 
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contaminar outros, por isso o ideal seria que a equipe de cuidados com a pessoa isolada seja 

exclusiva deste idoso, pois existe a possibilidade desse cuidador contaminar outras pessoas.  

 

A equipe de limpeza da instituição precisa estar atenta e limpar mais vezes durante o dia 

todos os lugares que forem tocados como maçanetas, bancadas, pisos etc.  

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte está buscando testes rápidos para a 

testagem dos idosos e equipes das organizações, pensando que cada instituição é um núcleo 

potencial de contaminação.   

 

Cada instituição conhece a sua população de idosos, a equipe de cuidados é que sabe qual o 

melhor procedimento a tomar, caso o idoso seja acometido pela infecção. Sabemos que pode 

acontecer do sistema de saúde estar sobrecarregado, então a indicação é fazer a internação 

daqueles idosos que têm maior chance de recuperação, caso necessite de um CTI, por 

exemplo.  

 

Precisamos ter muita clareza ao tomar esse tipo de decisão, pois aqueles idosos que já estão 

acamados, não se comunicam mais, às vezes podem apresentar alguma úlcera com riscos de 

infecção ou outras comorbidades, é preciso avaliar se vale a pena deslocar o idoso do Lar 

para o hospital ou se é melhor aplicar os cuidados paliativos. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte pode ajudar as organizações a identificarem quais são os idosos 

que provavelmente precisarão desses cuidados que são: oxigenação, hidratação por via 

subcutânea e suporte para que a pessoa não tenha agonia. Quem vai apoiar as instituições 

nesse quesito são equipes de cuidados paliativos. A Secretaria já está em contato com 19 

paliativistas que se dispuseram a apoiar as instituições voluntariamente, especificamente 

para ajudar as ILPIs.  
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 Cuidados Paliativos 

Dra. Karla fala dos cuidados paliativos dentro da instituição: não significa que está se 

“jogando a toalha”, são questões difíceis, mas que precisam ser observadas: alto grau de 

dependência, indicador de piora da saúde em curto período, doenças terminais ou condição 

avançada. São questões que devem ser consideradas para reavaliar a capacidade do doente 

em ser cuidado em tratamento intensivo, além do suporte da instituição possa oferecer a ele. 

 

 

3. Dúvidas das instituições 

Questões levantadas pelos participantes: 

1- A instituição deve aceitar morador novo? 

Não. Salvo em situações que não tenha outra alternativa, mas o residente recém admitido 

deve ser mantido em quarentena de 14 dias conforme orientações da Organização Mundial 

da Saúde – OMS. 

 

2- A fim de criar um quarto exclusivo para isolamento, pode-se deixar um grupo de 5 

a 6 idosos em um único quarto? 

A orientação é sempre manter a distância de segurança entre os idosos. Nessa situação é 

preciso conhecer a estrutura física de cada lar para ver se é possível essa prática. Convidem 

a vigilância sanitária para que possam juntos avaliar a melhor forma e disposição dos idosos, 

considerando a realidade de cada Lar.  

 

3- A verba pode ser usada para a compra da vacina Pneumo 23? 

Sim. É importante a vacinação dos idosos com a Pneumo 23 ou a Prevenar 13 que possui 

uma potência maior. A vacina Pneumo 23 é fornecida pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS para pacientes com histórico de doenças pulmonares ou doenças crônicas e sua 

cobertura é válida por cinco anos. Consulte o cartão de vacina dos idosos. E caso tenha 

que comprar, a melhor indicação é a compra da Prevenar 13, por razão citada 

anteriormente. 
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4- Qual o protocolo dentro da instituição caso o residente seja contaminado pelo 

Covid-19? 

Deve-se em primeiro momento garantir o isolamento e monitorar os residentes quanto 

aos sintomas. Notificar a Vigilância Sanitária e/ou Posto de Saúde sobre a contaminação. 

Preferencialmente, não admitir novos moradores, se tiver que admitir, a pessoa deve ir 

também para o isolamento, em locais distintos. 

Comunicar as famílias e ampliar a equipe de cuidados, deixando uma exclusivamente 

para aquele residente que está contaminado e testar todos os contatos que foram feitos 

com o mesmo.  

Em casos que a contaminação se der em membro da equipe, ele deverá ser isolado por 

14 dias, bem como todos os que tiveram contato com ele, além dos familiares. Monitorar 

a evolução da doença e, se houver piora, verificar a necessidade de hospitalização. 

Se a família optar por cuidar do seu idoso em casa, a orientação de países como Canadá, 

Espanha e Itália é que esse idoso pode ser cuidado pela família, mas não pode retornar 

para a instituição até o término do surto.  

 

5- Qual a orientação da Vigilância Sanitária quanto ao uso das máscaras de tecido? 

O uso de máscara, observadas suas variações, é recomendado para todos. No caso das 

confeccionadas em tecido é orientado que tenha duas camadas, cubra o nariz a boca e 

que seja higienizável. Lembrando que a máscara só é efetiva desde que acompanhada 

dos outros protocolos de higienização das mãos. A higiene das mãos é fundamental. As 

máscaras devem ser trocadas a cada duas horas. As equipes de enfermagem das 

organizações podem orientar as equipes sobre o uso correto dos demais itens de 

segurança como óculos, capote, luvas etc.  

 

6- Caso o idoso precise sair do Lar, ele deve usar máscara? 

SIM. Seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde.  
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7- O pessoal da limpeza precisa usar máscara? 

SIM. Estamos lidando com um vírus altamente infeccioso, por isso a recomendação. O 

uso da máscara é para proteger a pessoa que está sadia de uma possível contaminação e a 

proliferação do vírus. 

 

8- Qual o prazo de isolamento para o novo residente? 

A recomendação de isolamento para o novo residente, quando houver, é de 14 dias. 

Lembrando que a admissão só poderá ser feita se não existir outra possibilidade. 

 

9- Se o funcionário estiver por algum motivo em ambiente de alta contaminação 

(Hospital Risoleta Neves), ele deverá ser afastado? 

SIM. Embora não se saiba o quantitativo de contaminação do referido hospital, é 

recomendável em caráter de precaução, o afastamento de 14 dias, conforme orientações 

da OMS. 

 

10- Se o idoso sair da instituição de máscara ele precisa ficar em quarto de isolamento? 

NÃO. A orientação é fazer o protocolo de higienização das mãos, se possível um banho 

e cuidados como a troca total da roupa, bem como o descarte adequado da máscara, feito 

pelas hastes laterais. 

 

11- Como receber o idoso de alta hospitalar? 

O idoso que retornar a casa vindo de alta hospitalar, mesmo que não apresente sintoma, 

deve permanecer em isolamento de 14 dias conforme orientações da OMS. 

 

12-  Os paliativistas estarão disponíveis quando? Quando será o contato? 

A informação ainda não está disponível no momento, possivelmente serão destinados 

por região.  

 

13-  Os funcionários maiores de 60 anos devem ser afastados?  

Por regra, SIM por pertencerem ao grupo de risco de complicações da doença. 
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14- A instituição pode pedir a família que acolha o idoso durante a quarentena? 

Essa é uma situação que deve ser avaliada com bom senso. Percebendo a condição de 

acolhimento da família. Recomenda-se uma conversa amistosa, sem a intenção de “ficar 

livre da pessoa”, o principal objetivo deve ser a preservação do contágio. 

 

15- Quais os cuidados necessários para os funcionários que utilizam transporte 

coletivo? 

Seguir rigorosamente o protocolo de higiene dentro e fora da instituição: troca total das 

roupas usadas dentro do coletivo antes de entrar no Lar, uso de máscaras e demais EPIs. 

 

16- O que fazer em caso de resistência dos idosos quanto ao isolamento? 

Nossa responsabilidade é de alertar, orientar e mostrar ao idoso que todo cuidado é para a 

preservação da sua saúde. Para aqueles que são mais independentes, reforçar o entendimento 

que é preciso permanecer em casa. A situação é preocupante, essas ações são fundamentais 

para a precaução. 

 

17- Como fazer o acompanhamento de funcionário que informa estar doente, mas não 

apresenta documento comprobatório? 

Deve-se acompanhar diariamente por telefone qual o real quadro desse funcionário. 

Caso confirmada a contaminação por Covid-19, ou esteja apresentando sintomas, o caso 

deve ser notificado ao Centro de Saúde para monitoramento, o atestado para o 

isolamento deve vir dessa notificação. Em se tratando de uma inverdade cada instituição 

deverá buscar uma melhor forma de abordagem após o retorno desse funcionário a 

instituição. 

 

18- Funcionárias grávidas têm algum risco? 

As grávidas fazem parte do grupo de risco, conforme orientado pela OMS. Desta forma, 

devem ser afastadas ou se houver possibilidade de trabalho remoto, essa prática pode ser 

adotada.   
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19- Os medicamentos para o tratamento dos infectados serão fornecidos pela 

Secretaria de Saúde? 

SIM. A expectativa é montagem de um kit para esses cuidados. Inclusive para aqueles 

em que for necessário cuidados paliativos. 

 

20- Qual o prazo para a quarentena da pessoa que veio de fora do país? 

Conforme orientação da OMS, o prazo de isolamento é de 14 dias. 

 

21- Quais os cuidados para o idoso que retornou à casa depois de uma sessão de 

quimioterapia? 

Para o idoso frágil, os cuidados de higiene devem ser redobrados evitando qualquer 

possibilidade de contágio. Recomenda-se isolamento, troca de roupa e banho após o 

retorno, além do descarte adequado dos EPIs usados fora da residência.  

 

22- Qual a dimensão das instituições nesse momento de pandemia? 

Para as ILPIs, o isolamento ainda é uma questão difícil, tendo em vista as estruturas 

limitadas de cada Lar. Estamos cientes da gravidade da situação, sem, contudo, 

transmitir aos residentes essa ansiedade. O foco neste momento tem sido a 

conscientização e a prevenção através de rigoroso cumprimento do protocolo de higiene.  

 

23- O que deve conter no quarto de isolamento? 

Além dos objetos comuns a qualquer quarto (cama, criado, água). O monitoramento 

direto dos cuidadores se caso for apenas sintomas gripais, e em casos de agravamento da 

doença, um concentrador de oxigênio, quando disponível. 

 

24- Deve se reservar dois quartos um para a suspeita e o outro para o positivo para o 

Covid-19? 
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Se serão necessários um ou mais quartos, tendo em vista a realidade e estrutura de cada 

Lar, ainda não se sabe. O fato é que precisa ter um quarto de isolamento e que ele seja 

definido antes que ocorra o contágio.  

 

25-  Os concentradores de oxigênio serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde? 

Ainda está em análise, uma vez que pode ser em caráter de compra ou empréstimo. Este 

é um equipamento que pode ser útil e necessário caso haja um surto.  A questão será 

melhor definida na reunião a ser agendada com os enfermeiros, bem como a evolução na 

questão do cuidado paliativo dentro das instituições. 

 

 

 

 

• Sugerido que as instituições utilizem a verba disponibilizada pelo CMI-BH para a compra 

de termômetro infravermelho; 

• Dra. Karla vai disponibilizar para as instituições o material com as orientações de uso 

adequado dos EPIs e outras orientações e buscar coleta de testes nas instituições/laboratórios 

que possam ser parceiros; 

• Recebimento do apoio de 20 paliativistas voluntários para ajudar as ILPIs; 

• Garantia de internação sem que o idoso vá para uma Unidade de Pronto Atendimento da 

Prefeitura – UPA 

• Levantamento junto à equipe de enfermeiros, na próxima reunião, para a necessidade de 

adquirir concentradores de oxigênio e encaminhar a solicitação para 

saúde.idoso@pbh.gov.br para direcionamentos. 

 

 

3. Encaminhamentos: 

4. Encerramento: 

mailto:saúde.idoso@pbh.gov.br


 

Rua dos Guajajaras, nº 1.611 - Sala 901- Barro Preto - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30.180-099 
Telefone: (31) 2535-0028 / CNPJ 08.415.255/0001-27 

 

Marcela Giovanna agradeceu aos presentes e reforçou a importância da mobilização 

promovida pelo CeMAIS. Destacou que os encontros tem sido um importante canal de 

fortalecimento de uma rede de proteção à população idosa residente das ILPIs de BH. 

Juntamente com Natália Moreira, Coordenadora da Rede 3i, se dispuseram e se colocaram 

abertas para sanar dúvidas e minimizar a ansiedade nesse momento de extrema importância 

na vida de nossos idosos. Marcela finaliza, lembrando que o cuidado é para todos: 

presidentes e coordenadores, todos os que estão à frente das instituições.  

 


