
COVID-19 

É uma infecção causada por um tipo de coronavírus, que pode se 
manifestar através de episódios respiratórios leves e graves. 

Os sintomas que podem estar presentes no início da infecção fazem 
parte da síndrome gripal leve (febre, tosse, dor de garganta, dor de 
cabeça, dor no corpo e  articular). E nas semanas seguintes a uma 
infecção sintomática, a pessoa pode apresentar diminuição da saturação 
de oxigênio e alterações em exames de imagem do pulmão, indicando 
eventual comprometimento pulmonar.  

Apresentando ou não sintomas da doença e tendo ocorrido contato ou 
não com caso suspeito ou confirmado, os idosos residentes em 
instituições geriátricas podem ser classificados como: 

     1

Orientações para profissionais de saúde das 
instituições geriátricas frente ao novo 

coronavírus (COVID-19)

Síndrome 
gripal leve 

Febre / Tosse / 
Dores 

Síndrome 
gripal grave 

Saturação de 
SpO2 <95% em 

ar ambiente / 
Imagem do 

pulmão alterada

IDOSOS 
ASSINTOMÁTICOS 

SEM CONTATO COM 
CASO SUSPEITO/

CONFIRMADO

1
IDOSOS 

ASSINTOMÁTICOS 
EM CONTATO COM 

CASO 
CONFIRMADO

2
IDOSOS  

SINTOMÁTICOS

3
IDOSOS  

CONFIRMADOS

4



Cuidados das instituições geriátricas aos idosos de 
acordo com a classificação 
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1 2 3 4
Colocar máscaras de proteção individual. * *
Descartar os resíduos utilizados em sacos 

plásticos e, em seguida, na lixeira, sendo excluído 
da reciclagem/coleta seletiva.

* *
Garantir quarto individual ou, se não for possível, 

manter distância de 2 metros entre as camas. * * *
Higienizar os banheiros e áreas comuns 

frequentemente. * * * *
Garantir calendário vacinal atualizado. * * * *

Lavar separadamente as roupas, lençóis e toalhas. *
Manter a limpeza das superfícies mais tocadas 

como corrimãos, maçanetas, bengalas etc. * * * *
Não compartilhar materiais de higiene de uso 

pessoal, tais como sabonete e toalha. * * * *
Orientar, em casos de tosse ou espirro, para 

cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado 
ou lenço de papel.

* * * *
Reduzir o tempo de permanência em  áreas de 

uso coletivo/comum. * * * *
Reforçar a necessidade da ingesta de água (2 

litros por dia). * * * *
Restringir o acesso às áreas comuns, com foco no 

isolamento social. * * *
Suspender visitas. * * * *



Atenção aos profissionais de saúde das 
instituições geriátricas! 
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Não utilizar a 
máscara por 

mais de 2 horas 
e trocar sempre 

que estiver 
úmida.

Realizar 
desinfecção nos 
equipamentos 
de uso clínico 
com álcool 70% 

antes e após o uso.

Usuários de 
transporte 

público devem 
tomar banho e 
trocar de roupa 
antes de iniciar 
seu turno de trabalho.

Realizar a 
higienização 

adequada das 
mãos antes e após 

os cuidados.

Estar com 
calendário 

vacinal 
atualizado.
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