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RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA NO
CONTEXTO DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19

Instituições de longa permanência para idosos
e outros espaços coletivos de abrigamento

Medidas de controle para prevenção de infecção pelo novo coronavírus são imprescindíveis neste 
momento em que vivemos, sobretudo quando pensamos em pessoas que apresentam risco mais alto 
de complicações pela COVID-19.
Uma vez que nesse grupo temos idosos, portadores de doenças crônicas e indivíduos 
imunodeprimidos em decorrência de doenças diversas ou do próprio processo de envelhecimento, um 
olhar diferenciado deve acontecer em relação às instituições que assistem essas pessoas. Também 
temos, em outros estabelecimentos de abrigamento, populações que, apesar de pertencerem a outras 
faixas etárias, correm riscos que também devem ser contemplados, devido à vulnerabilidade social em 
que se encontram.
Desta forma, é de suma importância que os responsáveis por esses serviços, com a participação ativa 
dos colaboradores e familiares dos acolhidos nessas instituições, busquem meios de reduzir a 
exposição à COVID-19.
Como sabemos que, apesar dos inúmeros trabalhos e pesquisas que estão sendo realizados, ainda não 
há nada efetivamente testado e concluído a ponto de ser comercializado, reforçamos o que já temos e 
o que já está amplamente divulgado, mundialmente.
Apesar disso, é de suma importância manter atualizado o Calendário Vacinal dessa população, de 
acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde. Casos de excepcionalidade deverão ser 
analisados individualmente pelos profissionais que assistem cada caso.

Consultem as fontes oficiais permanentemente para obter informações atualizadas.

REFERÊNCIAS:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ANVISA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Secretaria de

Saúde

Levando-se em consideração que a transmissão da COVID-19 se dá de indivíduo para indivíduo e por 
contato com superfícies e objetos contaminados, uma orientação de forma clara e objetiva para 
todos os estabelecimentos e seus profissionais, bem como seus visitantes, deve ser realizada. Para 
tal, seguem algumas recomendações, a saber:

•
Orientar constantemente de forma acessível, porém embasada, tanto profissionais como usuários 
do serviço, moradores, abrigados, acolhidos e seus acompanhantes/visitantes sobre a doença e as 
medidas de prevenção e controle, buscando evitar o pânico e dirimir dúvidas;

•
Divulgar e enfatizar, aos profissionais e usuários, as medidas de higienização das mãos, 
preconizadas em lei. Cabe informar que o uso do álcool em gel não substitui esse procedimento, 
devendo ser realizado na finalização da técnica. Diante da impossibilidade da higienização das 
mãos, o álcool em gel poderá ser utilizado temporariamente na sua antissepsia;

• Manter, em locais adequados, material de orientação para lavagem das mãos, baseada na 
Biossegurança;

• Orientar continuamente os acolhidos sobre não trocar apertos de mãos, beijos e abraços, bem 
como não tocar nos olhos, nariz e boca;

•
Divulgar e reforçar a orientação de etiqueta da tosse: cobrir a boca com a parte interna do braço ao 
tossir ou espirrar ou utilizar lenço de papel e descartá-lo após cada uso, além de higienizar as 
mãos;

• Evitar o compartilhamento de objetos comuns ao ambiente (telefone, copos, canetas). Em todos os 
casos, realizar desinfecção com álcool a 70% antes e após o uso;

• Manter ambientes arejados, com espaçamento entre as camas e nos ambientes comuns;

• Nos casos de locais de aplicação de medidas socioeducativas, avaliar o número de menores 
alocados em cada ambiente, evitando a superlotação;

•
Reforçar com profissionais de saúde os fluxos estabelecidos pelos órgãos oficiais para casos 
suspeitos de COVID-19, junto à UBS de referência, bem como às Unidades de atendimentos de 
Urgência/Emergência;

•
Restringir atividades em grupo, voluntariado e visitas, avaliando as exceções caso a caso, de acordo 
com suas especificidades. Caso ocorram, estabelecer um fluxo de avaliação que garanta a 
segurança de todos, reduzindo a área de circulação e o tempo de permanência no serviço;

•
Na realização do cuidado, os profissionais devem evitar contato direto com fluidos corporais, 
principalmente de vias aéreas superiores e fezes. Usar os EPIs adequados e preconizados para cada 
caso, bem como a higienizar as mãos antes e após cada procedimento e destinar de forma 
adequada os resíduos gerados no procedimento;

•
Avaliar os residentes quanto à presença de febre (acima de 37,8 °C), sintomas e sinais de 
afecções respiratória no momento da admissão e durante toda a sua permanência no 
estabelecimento, de acordo com seu risco de adoecimento;

• Orientar os residentes que informem aos profissionais sintomas como febre, tosse, falta de ar, 
“cansaço no peito”, coriza;

• Restringir a circulação do morador sintomático ao quarto. Caso a locomoção seja imprescindível, o 
morador sintomático deve usar uma máscara cirúrgica;

• Evitar a rotatividade de cuidadores, na assistência do morador com suspeita de COVID-19, a fim de 
evitar a propagação da doença e facilitar a rastreabilidade de possíveis novos casos;

• Se o residente/acolhido necessitar obrigatoriamente sair do estabelecimento, para consultas ou 
exames, deverá usar máscara cirúrgica, não utilizar transporte público e estar em veículo ventilado;

•
Orientar familiares sobre as mudanças realizadas, estabelecendo outros meios de comunicação de 
menor risco aos usuários/pacientes (redes sociais, telefones e afins) durante o período 
estabelecido pelo município;

• Manter, em local visível, meios de comunicação aos visitantes para orientá-los tanto acerca das 
medidas tomadas quanto dos cuidados de prevenção e informações de alerta;

• Quando se fizer imprescindível a visita, manter informações de entrada, permanência e saída que 
possibilitem a rastreabilidade do caso, se necessário;

• Estabelecer mecanismos de triagem de todos os visitantes de forma a identificar suspeitos ou 
situações potencialmente de risco aos funcionários e usuários do serviço;

•

•

•

•

•

Encaminhar e supervisionar os visitantes à higienização das mãos antes e após a visita e limitar seu 
tempo e sua circulação no estabelecimento.

• Se um residente necessitar de níveis mais elevados de cuidado que o estabelecimento não possa 
oferecer, deverá ser encaminhado às instituições de saúde de referência.

• Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso, com a mínima manipulação dela, e 
realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou álcool em gel a 70% após a remoção da 
máscara;

•

No caso de luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante a assistência aos 
residentes/acolhidos suspeitos, realizar o descarte em lixeira com tampa acionada por pedal, com 
saco de lixo comum. Caso o residente/acolhido seja um caso confirmado, descartar no lixo 
infectante e notificar imediatamente a Vigilância Epidemiológica para que o fluxo adequado desses 
resíduos seja implantado;

•
Os talheres, pratos e copos não precisam ser de uso exclusivo do residente suspeito, mas é 
necessária a lavagem desses itens com detergente neutro e água entre os usos. Caso seja 
confirmado, preferencialmente segregar seu uso;

•
Limpar e realizar a desinfecção das superfícies frequentemente tocadas, como mesas de cabeceira, 
quadros de cama e outros móveis do quarto do residente diariamente com álcool a 70%, conforme 
orientações específicas;

•
Roupas sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de mão do residente devem ser lavadas com 
água e sabão comum, seguindo o fluxo institucional. Embalar a roupa ainda no local de origem, 
evitando agitá-la;

• Residentes com sintomas respiratórios devem ser prontamente avaliados por um médico para 
orientação de condutas, seja dentro da instituição, seja através de seu encaminhamento a um 
estabelecimento de saúde. Residentes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 devem ser 
alojados em quartos individuais bem ventilados, com banheiro em anexo, preferencialmente;

•
Se for necessário o alojamento do residente com sintomas respiratórios em quarto coletivo, 
reacomodar os hóspedes com sintomas respiratórios no mesmo dormitório, mantendo um 
distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre camas. Se possível, designar profissional exclusivo 
para o cuidado desses residentes, devidamente orientado;

•

Os colaboradores devem usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando 
estiverem na mesma sala e durante a manipulação da pessoa com sintomas ou 
doença respiratória. As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas 
durante o uso. Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deverá ser 
trocada imediatamente;

•
Como se trata de ambiente de alto nível de estresse, solidão e isolamento, os locais de 
moradia/abrigamento devem estabelecer e proporcionar mecanismos e práticas institucionais a 
fim de atenuar o sofrimento psíquico desses indivíduos, visando atender suas necessidades 
biopsicossociais.

•
Orientar os colaboradores a lavar as mãos antes e após a assistência aos 
usuários, se for o caso; antes e após a manipulação de alimentos; após usar 
os banheiros; após assoar o nariz e sempre que houver suspeita de 
contaminação das mãos;

Recomendações gerais:

Em caso de usuário/residentes e moradores sintomáticos respiratórios:

Orientações aos profissionais:

Orientações aos visitantes:

Realizar a higienização dos ambientes de acordo com o preconizado em lei, atendendo às rotinas 
de limpezas terminais e concorrentes, garantindo aos profissionais que a executam os EPIs 
necessários à execução do procedimento;

Garantir a disponibilidade de produtos de limpeza e saneantes, devidamente licenciados pelo MS;

Estabelecer fluxos e rotinas adequadas ao momento atual, revendo os procedimentos (limpeza de 
superfícies; de instrumentais como termômetros e esfigmomanômetros; de tomadas, interruptores, 
maçanetas e quaisquer objetos ou superfícies que possam ser contaminadas). Considerar todos os 
ambientes do estabelecimento;

Se houver o uso de equipamentos de oxigenoterapia (máscara, extensões e inaladores), eles 
deverão ser submetidos ao processamento adequado (lavagem, desinfecção com hipoclorito de 
sódio a 0,1%, enxágue, secagem e acondicionamento), conforme os protocolos estabelecidos.

Os ambientes deverão ser lavados com água e sabão e nas superfícies deve ser realizada a 
desinfecção com álcool a 70% ou com solução de hipoclorito a 0,1%;

•

•

Nos sanitários, após a lavagem com água e sabão, utilizar hipoclorito a 1%, deixando em contato por 
10 minutos;

Higienização do ambiente:

•
Restringir a rotatividade de profissionais prestadores de serviços no estabelecimento, assim 
como proibir visitas de voluntários e afins. Manter apenas as visitas dos profissionais 
indispensáveis à assistência do usuário;

• Estabelecer plano de contingência para o quadro atual, visando evitar a descontinuidade da 
assistência;

• Estabelecer como rotina a aferição de temperatura de todos os funcionários do serviço;

• Orientar os profissionais a não comparecerem ao estabelecimento se apresentarem sintomas 
respiratórios;

• Caso algum profissional apresente sintomas respiratórios durante o horário de trabalho, deverá 
imediatamente utilizar a máscara cirúrgica e ser orientado a procurar assistência médica;

• Reforçar continuamente as normas já estabelecidas de prevenção e controle, uso de 
equipamentos de proteção e técnicas preconizadas para a assistência.

• O estabelecimento deve treinar e reciclar continuamente sua equipe acerca desses e de outros 
agravos e cuidados;

Insumos:
Manter, nas pias e lavatórios, os insumos necessários à adequada higienização das mãos;

Manter lenços descartáveis e máscaras cirúrgicas disponíveis aos residentes que necessitarem;

Disponibilizar máscaras e luvas, bem como quaisquer outros EPIs que se fizerem necessários ao 
cuidado;

Manter dispensadores de álcool em gel em adequada disponibilidade e em locais de fácil acesso 
e de prestação de cuidados;

•

•

•
•

Disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal e sacos de lixo adequados em locais 
estratégicos a fim de evitar a circulação inadequada de resíduos dos gerados nos cuidados;•
Em casos de procedimentos de maior risco de contaminação (quadros diarreicos, manipulação de 
fluidos e secreções em pacientes confirmados para a COVID-19), utilizar os EPIs e seguir as 
precauções estabelecidas em lei.

•

Técnica de lavagem das mãos:

Técnica de uso de solução alcoólica:

5 momentos para lavagem das mãos para cuidado com pessoas acamadas:


